
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MISJI FRANCISZKAŃSKICH IM. O. DOMINIKA KIESCHA
47-154 GÓRA ŚW. ANNY
KLASZTORNA 6 
0000286552

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Nieodpłatna działalność statutowa.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, działających zgodnie z 
obowiązującym porządkiem prawnym RP. Terenem działania jest Polska, a także teren innych krajów z 
poszanowaniem tamtejszego prawa. Celem Stowarzyszenia jest pomoc materialna i finansowa ubogim 
społeczeństwom w krajach misyjnych poprzez wspieranie pracy misjonarzy franciszkańskich Zakonu Braci 
Mniejszych Prowincji Świętej Jadwigi we Wrocławiu.
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji społecznych i Zawodowych, 
Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000286552 w Sądzie Rejonowym 
- Sądzie Gospodarczym Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego ul. Ozimska 60 w Opolu.
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
od 01.01.2014 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 przez jednostkę w 
2014 r. oraz, ze nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
Rachunek zysków i strat minionego roku obrotowego wskazuje stratę z działalności w wysokości 26.460,35 zł.
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

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2015-07-12

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku 
obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości:
a) zasady ustalenia roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
b) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont.
d) wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat
e) w sposób zgodny z obowiązującą ustawą o rachunkowości wybrano zasady i metody spośród możliwych do 
stosowania zasad oraz wprowadzono je na okres wieloletni.

Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.
1. Metody wyceny aktywów i pasywów
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe
- przedmioty majątkowe o niskiej wartości tj. do 3500 zł. odpisywane są w koszty z chwilą zakupu i 
ewidencjonowane w książkach inwentarzowych
- materiały ewidencjonuje się wg cen zakupu odpisywane są w koszty w 100% z chwilą zakupu
- należności i zobowiązania wg kont zespołu 2
- umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wg stawek określonych w rozporządzeniu 
Ministra Finansów z dn. 17.01.1997 r. (Dz.U. Nr 6 poz. 35 z późniejszymi zmianami) w oparciu o plan 
amortyzacji (umorzenia) zawierające stawki % rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych. Kwoty 
odpisów naliczane są metodą liniową. Środki pieniężne w kasie i w banku wyceniane wg wartości nominalnej
2. W trakcie roku nie dokonano zmian metod rachunkowości i wyceny.
3. W bieżącym roku nie zmieniano sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do lat 
ubiegłych
4. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym
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