
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA "RODZINA" MIELCZARSKIEGO 7/5 76-100 SŁAWNO SŁAWNO ZACHODNIOPOMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

2018. 01. 01 - 2018. 12. 31

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowanie działalności w dającej się przewidzień przyszłości. Nie istnieją
żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

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

Zastosowano zasady Ustawy o Rachunkowości (Dz.U. 1994) szczegółowo na podstawie Zarządzenia finansowania w ogranizacjach
pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej według stanu prawnego na dzień 1.01.2011 roku. Prowadzony jest  dziennik
główna - systematycznie wszystkie konta. Analitycznie księgowane są koszty i prowadzone karty przychodów. 

Metody wyceny. Aktywa trwałe wycenia się wg cen zakupu, amortyzacja naliczana jest wg stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra
Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych. Wszystkie środki o wartości poniżej 3500 zł amortyzowane są w miesiącu oddania ich do
użytkowania.

Sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o zasady sporządzania sprawozdań przewidzianych dla jednostek, o których mowa w art. 3,
ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W tej sprawie podjęto stosowną uchwałę.

Data sporządzenia: 2019-01-29

Data zatwierdzenia:

Elżbieta Sołtan Maria Poprawska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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