
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:

1) nazwa i siedziba organizacji

STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ
01-204 WARSZAWA
UL. SIEDMIOGRODZKA 5 51
0000240024

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
PKD  9133Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych.

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2014-31.12.2014

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
Roczne sprawozdania sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie, co 
najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są mi znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez 
Stowarzyszenie 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

Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się wg następujących zasad:
- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w budowie wg cen nabycia, pomniejszonych 
o odpisy amortyzacyjne
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia,
- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
- kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.
-       przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej do 3 500 zł, odpisuje się w 
miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów. Przedmioty o okresie 
używania dłuższym niż rok i o wartości powyżej 3 500 zł, zalicza się do środków trwałych. Amortyzowane są 
metodą liniową według zasad i  stawek podatkowych. 
-       wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczającej kwoty 3.500 zł. odpisuje się 
jednorazowo w koszty. 
-       pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzuje się według zasad i stawek podatkowych.

Druk: MPiPS


