
 

 

 

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.  

 
 

1) Nazwa, siedziba.  

 

Stowarzyszenie „Nasze Serce” z siedzibą w Poznaniu (60-572) ul. Szpitalna 27/33 wpisane 

jest do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000069038. Wpis do rejestru 

stowarzyszeń  nastąpił postanowieniem z dnia 15 grudnia 2001 roku. 20 kwietnia 2004 roku 

Stowarzyszenie uzyskało status OPP. 

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Urzędzie Statystycznym pod numerem REGON: 

631084959, NIP Stowarzyszenia: 7811582301. 

 

2) Stowarzyszenie prowadzi działalność od roku 1998.  

 

3) Sprawozdanie finansowe sporządzono za rok obrotowy 2014.  

 

4) Stowarzyszenie ma zdolność do kontynuowania działalności. Zakres działalności  

w najbliższych latach nie ulegnie istotnym zmianom.  

 

5) Zasady (politykę) rachunkowości Stowarzyszenia określają między innymi 

następujące zagadnienia:  

 

a) rok obrotowy:  

 

- rok obrotowy w pokrywa się z rokiem kalendarzowym,  

 

b) metody i zasady wyceny aktywów 

 

- wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg według cen 

nabycia, a na dzień bilansowy pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz  

o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,  

 

- środki trwałe ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartość 

początkowa może być zwiększona z tytułu ulepszenia oraz urzędowej aktualizacji wyceny. 

Na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, albo  

też według wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe 

oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zgodnie z decyzją Zarządu wpisaną  

do Zakładowego Planu Kont środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości  

do 3.500 zł są umarzane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Środki trwałe  

i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł amortyzowane są metodą 

liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek przewidzianych  

w załączniku do ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U.1993, nr 106 z późn. zm.),  

 

- środki trwałe w budowie - na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych 

ewidencjonowane są tak jak środki trwałe, natomiast na dzień bilansowy wyceniane  



są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem  

lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,  

 

- inwestycje długoterminowe - ewidencjonowane są według ceny nabycia. Na dzień 

bilansowy wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości. Udziały w jednostkach powiązanych wyceniane są według zasady omówionej 

powyżej.  

 

Inwestycje krótkoterminowe ewidencjonowane są następująco:  

 

- aktywa finansowe - wg cen nabycia,  

 

- aktywa pieniężne - wg wartości nominalnej,  

 

na dzień bilansowy:  

 

- aktywa finansowe wyceniane są wg ceny nabycia lub ceny rynkowej w zależności, która jest 

niższa,  

 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są wg wartości nominalnej.  

 

 

Należności i udzielone pożyczki ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień 

bilansowy wg kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych.  

 

Rozliczenia międzyokresowe ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień 

bilansowy wyceniane są wg wartości nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.  

 

Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane 

są wg kwoty wymagającej zapłaty.  

 

 

Wycenę bieżącą rezerw na dzień wprowadzenia do ksiąg dokonuje się wg wiarygodnie 

oszacowanej wartości i na dzień bilansowy również wg uzasadnionej wiarygodnie 

oszacowanej wartości.  

 

Kapitały ewidencjonowane są wg wartości nominalnej i tak też są wyceniane na dzień 

bilansowy.  

Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym.  

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym.  

 

 

c) sposób prowadzenia ksiąg, w tym stosowanie zakładowego planu kont, wykaz ksiąg 

rachunkowych, system przetwarzania danych oraz rozwiązania organizacyjne w zakresie 

ochrony danych stanowią odrębną dokumentację zatwierdzoną przez kierownika jednostki.  

 

  

 

 

 


