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I. Uchwała Zarządu  

Zarząd Fundacji „Losy Niezapomniane”  przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 

06.01.2010 – 31.12.2010r. na które się składa: 

1. Wprowadzenie  do sprawozdania finansowego i informacja dodatkowa oraz 

objaśnienia 

2. Bilans (załącznik 1 ) 

3.  Rachunek zysków i strat ( załącznik 2 ) 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy z 

dnia 29 września 1994r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości 

dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności 

gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz.1539 ze zm.) oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację 

majątkową i finansową  oraz wynik finansowy. 

 

Podpisy członków Zarządu: 

Imię i nazwisko                                      Stanowisko                                             Podpis 

 

Andrzej Kryk                                          Prezes                                                 

……………………………… 

Władysław Kaczmarz                            Członek Zarządu                                         

……………………………… 

Anna Maria Polenik  Junko                    Członek  Zarządu                                          

……………………………… 

 



Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ewidencji księgowej  

 

II. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i informacja 

dodatkowa cz.I 

 

Dane identyfikacyjne: 

• Nazwa: Fundacja „Losy Niezapomniane” 

• Siedziba Fundacji: miejscowość Harsz  58, 11-610 Pozezdrze 

• Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

• Numer: 0000342925 

• Czas trwania działalności fundacji: nieograniczony 

• Okres objęty sprawozdaniem: 06.01.2010 – 31.12.2010 

 

Podstawowy przedmiot działalności: 

Zachowanie pamięci o historii, kulturze i losach ludzi przesiedlonych w trakcie i po II wojnie 

światowej oraz historii ziem, na których odbywały się przesiedlenia. 

 

Wskazania 

• Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności  przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości. 

• Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia 

zagrażające kontynuowaniu przez Fundację działalności w najbliższym okresie 

dłuższym niż rok. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność 

będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 m-cy od dnia bilansowego. 

• W skład Fundacji nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne samodzielnie  

sporządzające sprawozdanie finansowe. 



• W okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie z 

inną Fundacją. 

 

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów 

Wyceny  aktywów i pasywów dokonuje się według cen rzeczywistych zakupu. 

A  -  Aktywa trwałe – w Fundacji nie wystąpiły w okresie obrachunkowym.  

B -  Aktywa obrotowe  - należności krótkoterminowe i środki pieniężne – wyceniono według 

wartości nominalnej.  

C – Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – w Fundacji nie wystąpiły w okresie 

obrachunkowym. 

A - Fundusze własne – kapitał założycielski  i wynik finansowy za rok obrotowy – wyceniono 

w wartości nominalnej. 

B – Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  - zobowiązania krótkoterminowe i fundusze 

wyceniono w wartości nominalnej. 

 

 

 


