
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2015-07-12

1) nazwa i siedziba organizacji

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN "KLUCZYK"
90-212 ŁÓDŹ
STERLINGA 24 
0000356219

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Podstawowym przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 
poprzez wspieranie procesu edukacji, rehabilitacji oraz socjalizacji.

Stowarzyszenie ma status Organizacji Pożytku Publicznego od 17.02.2014r.

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestr Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  - pod numerem 
0000356219.
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi - XX Wydział Gospodarczy KRS
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Czas trwania działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2014

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 sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności przez Stowarzyszenie w 
ciągu co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego. Brak jest okoliczności zagrażających 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

Metody wyceny aktywów i pasywów i sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa 
pozostawia jednostce prawo wyboru:
a) należności  - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
b) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
c) środki trwałe o wartości powyżej 3.500 PLN wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie; 
amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodami: degresywną lub liniową,
d) środki trwałe o wartości mniejszej lub równej 3.500 PLN amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddaniu do 
użytkowania 
e) przy amortyzacji stosuje się stawki podatkowe zgodnie z załącznikiem  nr 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1992 r. Nr 21 poz. 86 z późn.zm)
f) bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzany jest zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości 
z dnia 29.09.1994r. (Dz. U. nr 121 poz.591 z późniejszymi zmianami
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