WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji
"DOROŚLI DZIECIOM"
27-200 STARACHOWICE
STASZICA 10
0000243743

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Działalność charytatywna
Ochrona i promocja zdrowia
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Przeciwdziałanie patologiom społecznym

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2015 - 31.12.2015

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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć
przyszłości i nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie tej 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
Wycena aktywów i pasywów
Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:
Wartości niematerialne i prawne według cen nabycia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne
Środki trwałe według cen nabycia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne
Środki trwałe w budowie są wycenianie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z
ich nabyciem lub wytwarzaniem pomniejszonych o odpisy aktualizujące ich wartość.
Udziały w innych jednostkach lub inne inwestycje nie wystąpiły
Udziały w jednostkach powiązanych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości lub według wartości godziwej. Wartość w cenie nabycia przeszacowuje się do wartości w cenie
rynkowej lub metodą praw własności.
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia
Inwestycje majątkowe, nie wystąpiły
Druk: MPiPS

