
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA "RODZINA NADZIEI"
80-311 GDAŃSK
GROTTGERA 25 
0000068136

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Krajowy Rejestr Sądowy w Warszawie

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2015 - 31.12.2015

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) 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

8) 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)

9) 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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z 29 września 
1994 roku. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. W sprawozdaniu 
finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz 
przychody, przychody dotowane oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z podstawowymi zasadami 
rachunkowości.
Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia, pomniejszonej o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy 
aktualizujące ich wartość. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania poniżej jednego roku oraz 
wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są odpisywane jednorazowo w ciężar kosztów w 
momencie przekazania do użytkowania.
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się wg wartości nominalnej.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i 
zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
Kapitał założycielski wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze 
sądowym.
Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Druk: MPiPS


