
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2016-06-18

1) nazwa i siedziba organizacji

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

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej - VI Wydział Gospodarczy KRS

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym

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 kontynuowania działalności przez co najmniej 
kolejnych 12 miesięcy i dłużej, 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

Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie
dającym prawo wyboru jednostce (omówienie wg pozycji aktywów i pasywów oraz rachunku zysków i strat):
a) środki pieniężne krajowe i fundusz statutowy wykazywane są w bilansie wg wartości nominalnej;
b) towary stanowiące darowizny rzeczowe wyceniono protokolarnie, biorąc za jej podstawę obowiązujące ceny 
w kraju identycznych lub zbliżonych przeznaczeniem i wartością użytkową artykułów i przedmiotów. Otrzymanie 
darów w naturze od Darczyńców potwierdzone jest dokumentami, zawierającymi określenie dostarczonego 
towaru, ilości, ceny i wartości, i podlegają protokolarnemu przyjęciu przez Komisję natomiast ich ewidencja w 
systemie FK następuje na podstawie wymienionych protokołów zbiorczych dostawy. Na koniec roku 
obrotowego nie przekazane dary podlegają inwentaryzacji;
c) pozostałe pasywa - wg wartości nominalnej;
d) ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole "4" i "5" w rozbiciu na koszty realizacji zadań statutowych i 
koszty administracyjne;
e) działalność gospodarcza prowadzona jest na wyodrębnionej ewidencji;
f) sporządzany jest rachunek zysków i strat, zgodnie z zał. nr 1 Ustawy o rachunkowości, wariant 
porównawczy.

Druk: MPiPS


