
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA NASZA SZKOŁA
08-119 SIEDLCE
SOKOŁOWSKA 172 
0000147428

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Czas trwania organizacji jest nieograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Od 01.01.2014 do 31.12.2014

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
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuowania działalności Fundacji. Nie 
stwierdzono żadnych okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania 
działalności Fundacji.
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

1. Przyjęto zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego 
oraz sposobu sporządzenia wyniku finansowego zgodnie z uchwaloną przez Zarząd polityką rachunkowości, 
która określona została na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 133 z 
2000r., poz. 1186 z późn. zm.).

2. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych 
jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik 
finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były 
porównywalne.

3. Należności i zobowiązania są wprowadzone do ksiąg w wartościach nominalnych.

4. Sprawozdanie finansowe, rachunek zysków i strat i bilans za rok obrotowy 2014 sporządzone zostało 
zgodnie z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku.
Po dniu bilansowym nie nastąpiły wydarzenia dotyczące lat ubiegłych.

5. Nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny.

6. Fundacja prowadzi księgi handlowe we własnym zakresie.

Druk: MPiPS


