
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

STOWARZYSZENIE "PROMETEUSZ" SIEDLCE - ZAPALMY PROMYK NADZIEI. KLUB SPORTOWY 
"PROMETEUSZ"
08-103 OPOLE STARE
WESOŁA 32 
0000349261

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
realizowana w okresie sprawozdawczym:
(1) niegospodarcza:: działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
(2) gospodarcza:: brak,

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy dla M. St. W-wy XIV Wydział Gospodarczy KRS,

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
nieograniczony, data rozpoczęcia działalności: 29-11-2007 r.

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
od 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
sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
jednostkę w kolejnych latach, 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
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Sporządzono dnia:2015-06-29

1) Stosowane metody wyceny.
a) Środki trwałe.
Rzeczowe składniki majątku trwałego ujmowane są według cen zakupu. Wartość środków trwałych wykazano z 
uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych dokonanych według następujących zasad:
(1) środki trwałe w cenie zakupu niższej lub równej 3500,00 zł.-  odpis jednorazowy w miesiącu oddania do 
użytkowania
(2) środki trwałe w cenie zakupu powyżej 3500,00 zł – odpisy amortyzacyjne dokonane metoda liniową zgodnie 
z odnośnymi przepisami.
b) Wartości niematerialne i prawne.
Wartości niematerialne i prawne ujmowane są według cen zakupu. Wartość wykazano z uwzględnieniem 
odpisów amortyzacyjnych dokonanych według następujących zasad:
(1) wartości niematerialne i prawne w cenie zakupu niższej lub równej 3500,00 zł.-  odpis jednorazowy w 
miesiącu oddania do użytkowania
(2) wartości niematerialne i prawne w cenie zakupu powyżej 3500,00 zł – odpisy amortyzacyjne dokonane 
metoda liniową zgodnie z odnośnymi przepisami.
c) Materiały i towary.
Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się według. cen zakupu.
d) Należności i zobowiązania.
W kwocie wymagającej zapłaty, dla należności i zobowiązań zagranicznych nalicza się różnice kursowe.
2) Przychody.
Wykazano według kwot należnych z tytułu zrealizowanej sprzedaży, pomniejszone o należny podatek od 
towarów i usług.
Przychody dotyczące roku następnego odniesiono na konto przychodów przyszłych okresów w wartości 
przyszłego świadczenia.
3) Koszty.
Wykazano według cen nabycia z zastosowaniem zasady współmierności. Koszty dotyczące przyszłych 
okresów odniesiono na konto rozliczeń międzyokresowych.
4) Wynik finansowy oraz niniejsze sprawozdanie sporządzono w formacie według załącznika 1 ustawy o 
rachunkowości - w układzie porównawczym
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