
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 r

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:  Fundacja  Solidarności  Polsko – Czesko – Słowackiej,
ul. Harcerzy 3, 57-300 Kłodzko

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych ( zarówno sporządzających samodzielnie
sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań ) nie posiadamy.

3. Podstawowy  przedmiot  działalności  wg  PKD  –  9499Z   Działalność  innych  organizacji
członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzonego rejestr:  Sąd
Rejonowy dla  m.st.  Warszawy w W-wie,  XIX Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru
Sądowego, data wpisu – 30.12.2002r, wcześniej Rejestr Fundacji 963 Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy  w  W-wie,  Sąd  Gospodarczy  XVI  Wydział  Gospodarczy-Rejestrowy,  numer  w
ewidencji  –  0000144784   oraz   w   ewidencji   -  0000144784   oraz  statystyczny  numer
identyfikacyjny w systemie REGON -  012005790. 

5. Dane dotyczące członków zarządu ( imię i nazwisko oraz funkcja )

      Zarząd Fundacji:

- Maria Nowakowska – Prezes Zarządu

- Jarosław Sergiusz Szostakowski, Członek Zarządu

- Warcisław Janusz Martynowski, Członek Zarządu

- Paweł Andrzej Skrzywanek, Członek Zarządu

6. Określenie celów statutowych organizacji:

 naukowa,
 oświatowa,
 kulturalna,
 w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 w zakresie ochrony środowiska,
 w zakresie dobroczynności,
 w zakresie pomocy społecznej;

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

Czas nieokreślony

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017



9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie, jeżeli w skład organizacji wchodzą

wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające sprawozdania finansowe.

Nie dotyczy

10. Wskazanie  czy  sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  przy  założeniu  kontynuowania

działalności  przez  organizację  w  dającej  się  przewidzieć  przyszłości  oraz  czy  nie  istnieją

okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne  sprawozdanie  sporządzono  przy  założeniu  kontynuowania  przez  organizację,  co

najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla

kontynuowania przez organizację działalności.

11. Omówienie przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości:

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inne składniki majątku wycenia się wg

cen nabycia. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

których wartość przekracza 3,5 tyś. Zł stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych

stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób

prawnych  metoda  liniową.  Zobowiązania  wycenia  się  w  kwocie  wymagającej  zapłaty.

Fundusze  własne  i  środki  pieniężne  wycenia  się  w  wartości  nominalnej.  Fundacja  nie

dokonuje odpisów aktualizujących.

Kłodzko, 15.03.2018
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