
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:

1) nazwa i siedziba organizacji

ŻOLIBORSKIE STOWARZYSZENIE "DOM RODZINA CZŁOWIEK"
01-531 WARSZAWA
WYBRZEŻE GDYŃSKIE 1 
0000288087

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
pozyskiwanie żywności oraz innych artykułów pierwszej potrzeby i rozdzielanie jej wśród potrzebujących
- współpracę z radnymi i Urzędem Dzielnicy Żoliborz w dziedzinie obrony potrzebujących
- udzielanie lub finansowanie pomocy prawnej osobom, które nie są w stanie same takiej pomocy uzyskać
- prowadzenie ośrodka informacji dotyczącej możliwości znalezienia pracy dostosowanej do warunków 
poszukującego 
- współpracę z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i rodzinami zastępczymi
- poszukiwanie sprzętu umożliwiającego pracę lub dostęp do nauki i informacji osobom niepełnosprawnym
- organizację grup wsparcia i samopomocy
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
    Rejestru Sądowego
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
1.01.2014-31.12.2014

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
9. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez 
Stowarzyszenie przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania 
działalności Stowarzyszenia.
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

Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 
listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących 
spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz. 1539; zm. Dz.U. z 
2003r. Nr 11, poz. 117)

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych 
jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów i pasywów.

Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje w nich zawarte były porównywalne.

Przyjęto zasadę wyceny rzeczowych aktywów trwałych  wg. cen nabycia.     

Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

Druk: NIW-CRSO


