
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA "MIELNICA"
62-504 KONIN
SZPITALNA 43 
0000035780

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MEDYCZNA, ZAWODOWA I 
SPOŁECZNA - 94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2012 - 31.12.2012

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

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

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2013-07-14

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku 
obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do 
stosowania z dniem 01.01.2002r.

Wskazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te które wykazano w wartości 
nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości:

1. Wartości niematerialne i prawne w: wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone o dokonane 
odpisy 
amortyzacyjne.

2. Środki trwałe w: wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne.

3. Środki trwałe w budowie w: wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia.

4. Inwestycje długoterminowe w: -

5. Zapasy materiałów w: wg rzeczywistych cen zakupu.

6. Zapasy towarów w: wg rzeczywistych cen zakupu.

7. Zapasy produktów w: wg kosztów wytworzenia.

8. Produkcję nie zakończoną w: -

9. Należności w: kwocie wymaganej zapłaty.

10. Inwestycje krótkoterminowe w: -

11. Fundusze własne w: wartości nominalnej.

12. Zobowiązania w: kwocie wymaganej zapłaty.

Druk: MPiPS


