
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
SŁONECZNA 63 
0000029085

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Podstawowym przedmiotem działalności Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie 
Wlkp. wg PKD(2007) - 9499Z jest działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej 
nieskalsyfikowana.
Od dnia 16 marca 2004r. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. posiada 
status organizacji pożytku publicznego.
Stowarzyszenia posiada nr Regon 210033416 i nr NIP 599-24-20-801

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane przez Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. dnia 26.11.1992 r. nr 
Rejestru 362.
Do Krajowego Rejestru Sądowego zostało wpisane postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Prezentowane sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym.

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 sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez 12 kolejnych m-cy i dłużej. Nie 
zamierza się ograniczać zakresu realizowanych świadczeń i udzielanej pomocy. 
W wyniku podjętych działań poprzez racjonalną gospodarkę kosztową i zwiększenie bazy przychodowej w 
2015r.wszystkie uzyskane przychody pokryły koszty 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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Aktywa i Pasywa były wyceniane według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że do środków 
trwałych zalicza się składniki majątku spełniające wymogi aktywów trwałych o wartości początkowej powyżej 
1500 zł. Środki trwałe o wartości powyżej 3 500 zł amortyzuje się metodą liniową, stosując stawki określone dla 
celów podatkowych z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności.                                                           
                                                                                                                                                                                
                                                                               Przy zakupie nowych środków trwałych w uzasadnionych 
przypadkach ustala się obniżone stawki amortyzacji, dla używanych lub ulepszonych środków trwałych po raz 
pierwszy wprowadzanych do ewidencji w uzasadnionych przypadkach stosuje się indywidualne stawki 
amortyzacji.
Odpisy amortyzacyjne są dokonywane w równych kwotach, poczynając od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania, aż do miesiąca, w którym został on 
całkowicie umorzony, sprzedany lub zlikwidowany.                                                                                                 
                             - Środki trwałe o wartości od 1 500 zł do 3 500 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu 
wydania ich do użytkowania, 
- wartości niematerialne i prawne są amortyzowane w okresie trzyletnim, do wartości
 3 500 zł umarzane są jednorazowo, w miesiącu oddania ich do użytkowania
- przedmioty o jednostkowej wartości początkowej do 1 500 zł traktowane są jako materiały.

      
Ewidencja księgowa prowadzona jest przy użyciu programu System Finansowo-Księgowy (FK) FIRMY 
„SOFTMAR-MM” Usługi Informatyczne S.C., ul. Żwirowa 15, Gorzów Wlkp.
Rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym.
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