
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

STOWARZYSZENIE ODRA - NIEMEN
50-011 WROCŁAW
KOŚCIUSZKI 35F 
0000133146

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Stowarzyszenie działa w sferze pożytku publicznego, w szczególności w zakresie:
a) działalności charytatywnej;
b) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej;
c) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
d) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 
pracy;
e) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
f) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
g) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
h) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
i) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
j) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
k) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS

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

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 finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez co najmniej 12 
kolejnych miesięcy i dłużej, i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji 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
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Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe i wartości
niematerialne i prawne umarza się metodą liniową.
Wycena pozostałych aktywów i pasywów
1. Udziały w innych jednostkach - wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości.
2. Zapasy materiałów wycenia się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy według rzeczywistych cen 
zakupu. W odniesieniu do zapasów materiałów Stowarzyszenie prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową.
Ewidencja ilościowo-wartościowa musi być prowadzona w sposób umożliwiający
ustalenie:
1) obrotów materiałowych,
2) stanu zapasów na koniec każdego miesiąca.
3. Towary z darowizn wycenia się wg cen rynkowych 
4. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Należności aktualizuje się,
dokonując odpisów aktualizujących kwoty należne od dłużników kwestionujących należność,
postawionych w stan likwidacji lub upadłości bądź zagrożonych upadłością, albo
zalegających z zapłatą należności w części lub całości przez okres dłuższy od pół roku.
Stowarzyszenie rezygnuje z naliczania i domagania się odsetek za zwłokę w zapłacie należności, jeżeli 
wysokość odsetek nie przekracza czterokrotności wartości opłaty pobieranej przez „Pocztę Polską” za 
polecenie przesyłki listowej.
5. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej
zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.
6. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości
nominalnej.
7. Rezerwy na zobowiązania- Stowarzyszenie nie tworzy 
8. Fundusze statutowy- odzwierciedla wartość mienia Stowarzyszenia.
9. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
1. Na dzień bilansowy:
wyrażone w walutach obcych aktywa oraz pasywa wycenia się po obowiązującym na ten
dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
2. W ciągu roku obrotowego:
Operacje wycenia się po obowiązującym na dzień przeprowadzenia operacji średnim kursie ustalonym dla 
danej waluty przez Prezesa NBP, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie 
ustalony został inny kurs.

Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, to stan na dzień bilansowy wartości nominalnej
przychodów (długo- i krótkoterminowych), których realizacja następuje w okresach
przyszłych. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się między innymi:
• przyjęte nieodpłatnie, w tym także w formie darowizny: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
• wpływy pozostałe 
2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Wydatki poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, a przypadające na przyszłe okresy
stanowią stronę Wn konta „Rozliczenia międzyokresowe kosztów „.
Są to między innymi następujące wydatki:
• opłacona z góry prenumerata czasopism i innych fachowych publikacji, krajowych i
zagranicznych,
• opłacone ubezpieczenia majątkowe ( ubezpieczenie samochodów i pozostałe
ubezpieczenia majątkowe).
Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych są odnoszone na konto
„Rozliczenia międzyokresowe kosztów”. Następnie odpisuje się je w ciężar konta zespołu „4”, uznając konto 
„Rozliczenia międzyokresowe kosztów” i równocześnie w ciężar konta zespołu „5” w korespondencji z kontem 
„Rozliczenie kosztów’.
W bilansie rozliczenia te prezentowane są w aktywach jako krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe.
3/. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe
Konto służy do ewidencji naliczonych na dzień bilansowy odsetek od lokat bankowych,
które – w myśl prawa- nie stały się jeszcze należnością , choć zwiększają już przychody
finansowe. W bilansie prezentowane są w aktywach jako krótkoterminowe aktywa finansowe –inne aktywa 
pieniężne.
W Stowarzyszeniu Odra Niemen sporządza się  rachunek zysków i strat zgodnie z ustawą rachunkowości w 
wariancie porównawczym
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