
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2015-04-14

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA IM.JÓZEFA BRANDTA W OROŃSKU
26-505 OROŃSKO
TOPOLOWA 1 
0000155361

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Celami Fundacji są; ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Orońsku, 
spuścizny po artyście malarzu Józefie Brandcie, patronie fundacji. wspieranie działalności Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku. Popularyzacja Centrum Rzeźby Polskiej jako miejsca inspiracji twórczej o uniwersalnym =- 
a zarazem wyjątkowym charakterze.
 Popularyzacja polskiej sztuki współczesnej w kraju i za granicą. Promowanie młodych , zdolnych artystów.
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego pod Nr 0000155361 w Sądzie Rejonowy dla m. 
st. Warszawy, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania 
środków finansowych i majątku.
5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2014 - 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
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności organizacji. Nie są nam znane 
okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację 
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

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły. Wynik finansowy i sprawozdanie finansowe ustala 
się tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Druk: MPiPS


