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WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
2010
1) Nazwa (firma):
Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA
Siedziba:
ul. Andersa 4; 59-220 Legnica
Podstawowy przedmiot działalności jednostki:
Podstawowym przedmiotem działalności Stowarzyszenia w 2010 r. była działalność w zakresie
ochrony zdrowia.
Wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.
Stowarzyszenie jest zarejestrowane pod nr. KRS 0000065253 w Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za rok obrotowy 01.01.2010 - 31.12.2010.
4) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki
wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania
finansowe.
W okresie sprawozdawczym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne
zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była
więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.
5) Wskazanie,

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.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby
zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w
niezmienionym zakresie.
6) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów
i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania
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sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru.
–

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych
jednostek

nie

będących

spółkami

handlowymi,

nie

prowadzącymi

działalności

gospodarczej;
–

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym;

–

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich
treścią ekonomiczną;

–

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte
i przypadające na jej rzecz przychody, przychody dotowane oraz związane z tymi
przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów
i kosztów oraz zasadą ostrożnej wyceny.

–

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji
wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane
odpisy aktualizujące ich wartość;

–

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego
roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo
odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania;

–

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego
po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym okresowi ich
ekonomicznej użyteczności;

–

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się wg wartości nominalnej;

–

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej
wyceny ( po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące);

–

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej;

–

Fundusz statutowy ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według
zasad określonych przepisami prawa lub statutu;

–

Zobowiązania szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w
kwocie wymagającej zapłaty.
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M. Wyrzykowski
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