
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2016-03-20

1) nazwa i siedziba organizacji

STOWARZYSZENIE CYWILNYCH ZESPOŁÓW RATOWNICZYCH Z PSAMI STORAT
35-211 RZESZÓW
KAMIŃSKIEGO 3 
0000047423

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
1. WYKORZYSTANIE PSÓW W RATOWNICTWIE
A. POSZUKIWAWCZYM
B. LAWINOWYM
C. KATASTROFOWYM (GRUZOWYM)
D. WODNYM
E. INNYM
2. ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
3. OCHRONA SRODOWISKA

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
1.1.2015 - 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
Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez okres 12 
miesięcy i dłużej. Nie są znane nam okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 
kontynuowania przez organizację 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

Sprawozdanie zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą 
o rachunkowości oraz odrębnych przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej stowarzyszeń i 
fundacji.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie przypadające na jej rzecz przychody oraz związane 
z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz 
ostrożnej wyceny.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości z dnia 
29 września 1994 roku - zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym został przedstawiony 
zgodnie z art. 45 ustawy.

Druk: MPiPS


