
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2017-06-06

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA "RODZINA"
76-100 SŁAWNO
MIELCZARSKIEGO 7 
0000003639

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Czas trwania działalności Fundacji ,,Rodzina" nie jest ograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
2016.01.01 - 2016.12.31

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
W skład Fundacji ,,Rodzina" nie wchodzą żadne wewnętrzne jednostki organizacyjne.

5) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Fundacja ,,Rodzina" zamierza kontynuować swoją działalność i nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania działalności.
6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)
Nie dotyczy

7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Zastosowano zasady Ustawy o rachunkowości (Dz. Urz.1994) szczegółowo na podstawie Zarządzenia 
finansowania w organizacjach pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej według stanu 
prawnego na dzień 1.01. 2011 roku.
Prowadzony jest Dziennik główna - syntetycznie wszystkie konta. Analitycznie księgowane są koszty i 
prowadzone karty przychodów.
Metody wyceny: Aktywa trwałe wycenia się według cen zakupu, amortyzacja naliczana jest według stawek 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych. Wszystkie środki o 
wartości poniżej 3500 zł są amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.
Sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o wytyczne dla jednostek mikro po podjęciu Uchwały w tej 
sprawie przez Radę Fundacji ,,Rodzina" - organ kontrolny i przesłaniu jej do Urzędu Skarbowego w Koszalinie.

Druk: MPiPS


