
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM PRZEWLEKŁE CHORYM "DAR SERCA"
82-400 SZTUM
REJA 12 
0000127529

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego.
2. Sfera zadań publicznych jest wyłącznym przedmiotem działań Stowarzyszenia i  obejmuje w szczególności 
następujące zadania:
a) ochrony i promocji zdrowia;
b) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
c) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
d) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 
tych rodzin i osób;
e) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
f) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 
pracy;
g) nauka, oświata, edukacja i wychowanie;
h) promocja i organizacja wolontariatu;
i) działalność charytatywna.
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

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

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

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2015-07-22

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami określonymi w 
ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami. 
Wycena aktywów i pasywów. 
Rzeczowe  aktywa trwałe wycenione są według cen ich nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.
Nie posiadamy zapasów rzeczowych aktywów obrotowych. Zobowiązania wykazane są według kwot 
wymagających zapłaty na dzień bilansowy. Należności wykazane są według kwot wymagających zapłaty.Środki 
pieniężne wykazane są według  ich wartości nominalnej.  
Koszty - ewidencja
Ewidencja kosztów prowadzona jest w podziale na poszczególne projekty oraz rodzaje działalności ( odpłatna i 
nieodpłatna). Ewidencja kosztów administracyjnych prowadzona jest według rodzajów kosztów.
Rzeczowe aktywa trwałe.
Przedmioty o okresie używania  dłuższym niż rok lecz o wartości jednostkowej poniżej 3,5 tys. zł. odpisuje się 
w koszty pod datą przekazania do używania. Kontrola i ewidencja tych przedmiotów prowadzona jest na koncie 
bilansowym w sposób umożliwiającym identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsce jego użytkowania. 
Przedmioty o wartości powyżej 3,5 tys. zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych. 
Amortyzację ustala się metoda liniową.
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