
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2016-07-13

1) nazwa i siedziba organizacji

STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI "NADZIEJA NA DOM"
41-200 SOSNOWIEC
UL. STAWOWA 4 
0000365274

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im 
niezbędnych warunków bytowania,
Działanie na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w 
schronisku,
Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt i przestrzeganie praw w tym zakresie.
Opieka weterynaryjna.

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Krajowy Rejstr Sądowy -Rejestr Stowarzyszeń ,Innych organizacji społecznych i zawodowych,fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2015 do 31.12.2015

6) czy 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

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
nie są znane zdarzenia,któremogłyby zagrażać kontynuowania działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy 
w niezmienionym zakresie

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

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 2014 roku o 
rachunkowości obowiązującymi jednostki.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
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 oraz związane z nimi koszty zgodnie z zasadami memoriału,współmierności przychodów i kosztów 
oraz ostrożnej wyceny.
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia.
Do celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku 
o podatku dochodowym od osób fizycnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszt uzyskania 
przychodu.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia 
do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty,z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny(po 
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Druk: MPiPS


