
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji
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2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
- prowadzenie programów edukacyjnych w placówkach przedszkolnych i szkolnych
- organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji
- organizowanie akcji, wydarzeń, kwest, aukcji o charakterze edukacyjnym, społecznym, charytatywnym
- prowadzenie działalności wydawniczej
- realizacja kampanii informacyjnych, społecznych oraz medialnych
- organizację konkursów, plebiscytów
- nadawanie odznaczeń i honorów
- kształtowanie polityki społecznej i edukacyjnej
- kreowanie odpowiedzialności społecznej
- promocja i organizowanie wolontariatu
- współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami
- współpraca ze środowiskiem szkolnym i akademickim
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
od 01-01-2015 do 31-12-2015

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 i nie istnieją 
okoliczności wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania
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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Sporządzono dnia:

1. Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na 
ich wytworzenie.
2. Środki trwałe
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w wysokości cen ich nabycia lub kosztów 
poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. 
3 Natomiast, gdy wartość składników majątku jest niższa lub równa 3.500,00 zł, wartości te wprowadza się do 
pozabilansowej ewidencji wartościowo-ilościowej i obciąża się kosztami nabycia koszty działalności bieżącego 
okresu.
4. Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu użytkowania środka 
trwałego są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia; istotne remonty - modernizacja, zwiększają 
wartość środka trwałego. 
5. Koszty zakupu materiałów rozlicza się w całości w ciężar kosztów okresu sprawozdawczego, w którym 
zostały poniesione.
6. Zapasy wyceniane są według rzeczywistych cen ich nabycia, zakupu lub kosztów ich wytworzenia nie 
wyższych od ceny sprzedaży netto. W ciągu roku obrachunkowego zakupy towarów, materiałów i opakowań 
zwrotnych zaliczane 
są bezpośrednio w koszty , a na koniec okresu sprawozdawczego koszty korygowane są o zinwentaryzowane 
towary, materiały i opakowania.
7. Należności i roszczenia oraz zobowiązania
Należności i roszczenia oraz zobowiązania w walutach obcych wykazuje się w wartości nominalnej, 
przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roku obrotowego dla danej waluty. 
Należności i roszczenia wykazywane są w wartościach netto, tj. pomniejszone o odpis aktualizacyjny na 
należności wątpliwe.
8. Odpisów aktualizujących w wysokości 100% należności dokonuje się w odniesieniu do należności od 
dłużników:
a) postawionych w stan likwidacji lub upadłości, 
b) na wniosek których wszczęte zostało postępowanie ugodowe, w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji 
finansowej przedsiębiorstw i banków, albo postępowanie układowe, w rozumieniu przepisów o postępowaniu 
układowym, 
c) których majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, w przypadku 
oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości – na bieżąco w ciągu roku obrotowego,
d) kwestionujących należność na drodze powództwa sądowego oraz zalegających z ich zapłatą, a według 
oceny sytuacji majątkowejifinansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna , 
e) których wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę 
postępowania  egzekucyjnego.
9. W rachunku zysków i strat, w pozostałej działalności operacyjnej, wynikowo wykazuje się rezultat zbycia nie 
finansowych aktywów trwałych, tj. środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i 
prawnych oraz nie finansowych inwestycji długoterminowych.
10. Pomiar wyniku finansowego – jednostka sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
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