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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 

1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub 

innego organu prowadzącego rejestr. 
 

Stowarzyszenie Kaczawskie 

Mściwojów 45A; 59-407 Mściwojów 
 

Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000134817 w Sądzie Rejonowym dla 

Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy w dniu 11 października 2002 roku w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. 
 

Cel działania organizacji: 

 propagowanie idei zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich; 

 równouprawnienie i aktywizacja zawodowa kobiet; 

 rozwój wielofunkcyjny terenów wiejskich i miejskich; 

 działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej; 

 przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i czynnej ochrony przyrody; 

 aktywizację zawodową mieszkańców regionu Gór i Pogórza kaczawskiego, w tym byłych pracowników 

PGR; 

 współpracę z wyższymi uczelniami, szkołami w zakresie badań naukowych i kształcenia dzieci  i młodzieży 

 działania z zakresu rozwoju kultury, turystyki i sportu; 

 współpraca z organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą; 

 organizowanie spotkań, wystaw i imprez; 

 przygotowanie publikacji o rozwoju i osiągnięciach gmin: Mściwojów, Miękinia, Paszowice, Krotoszyce, 

Bolków, Świerzawa, Złotoryja – Gmina Wiejska, Pielgrzymka, Wądroże Wielkie, Wojcieszów, Zagrodno, 

Jawor, Złotoryja, Legnickie Pole, Ruja; 

 pozyskiwanie sponsorów i gromadzenie funduszy na działalność; 

 finansowe wspieranie osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej; 

 podjęcie działań na rzecz likwidacji terenów wykluczonych cyfrowo; 

 edukację nieformalną poprzez prowadzenie własnego ośrodka edukacji ekologicznej. 
 

Cele Stowarzyszenie Kaczawskie realizuje w szczególności poprzez: 

 organizowanie i finansowanie: 

1. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń 

konferencji i konkursów; 

2. imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji 

regionu i jego tożsamości kulturowej; 

3. działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: 

 opracowanie i druk broszur, folderów i plakatów; 

 opracowanie rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych; 

 tworzenie stron internetowych; 

 przygotowanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub 

promocyjnym; 

 obiektów edukacji ekologicznej. 

 prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania projektów; 

 współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi 

działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym; 

 Stowarzyszenie może realizować zadania zlecane przez organy jednostki administracyjnej rządowej                      

i samorządowej; 

 Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej; 
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 Stowarzyszenie realizując cele statutowe może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach 

prawem dopuszczonych; 

 realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków i zatrudnionych 

pracowników; 

 Stowarzyszenie działa w obszarze użyteczności publicznej, w szczególności w obszarach wymienionych              

w art. 4.1 punkty: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 24 ustawy o działalności pożytku publicznego                          

i wolontariacie; 

 Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu i zachowaniem przepisów 

ustawy i działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Cały dochód organizacji [nadwyżka 

przychodów nad kosztami] przekazany jest na działalność pożytku publicznego; 

 do działalności odpłatnej należy: 

1. prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów i konkursów; 

2. prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla różnych podmiotów; 

3. prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i wydawniczej; 

4. opracowanie dokumentów planistycznych, strategicznych sporządzonych na potrzeby 

szerokorozumianego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich; 

5. organizacja konferencji naukowych; 

6. organizacja imprez o charakterze kulturalnym, turystyczno – krajoznawczym, wizyt studyjnych. 
            

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony. 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony. 
 

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem. 

Stowarzyszenie Kaczawskie z siedzibą w miejscowości Mściwojów nr 45A prezentuje sprawozdanie finansowe za 

rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 roku i kończący się 31 grudnia 2016 roku. 
 

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą 

wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 

W okresie sprawozdawczym w skład Stowarzyszenia nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne 

zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była, więc 

zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. 
   

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

statutowej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 

wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. 

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać 

kontynuowaniu przez jednostkę działalności statutowej w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym 

zakresie. 
 

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także 

amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w 

zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości  

z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku 

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, 

nieprowadzących działalności gospodarczej. 

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.  

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, przychody dotowane oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, 

współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 
 

Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku 

pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. 
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Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku oraz wartości 

początkowej nieprzekraczającej 3.500,00 złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie 

przekazania do użytkowania.  

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia 

do eksploatacji w okresie odpowiadającym okresowi ich ekonomicznej użyteczności. 
 

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się wg wartości nominalnej. 
 

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po 

pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 
 

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej. 
 

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według  

ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. 
 

Zobowiązania szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej 

zapłaty. 

 

Sporządzono, dnia 31 marca 2017r. 

 

 

 
 

…………………………………………………. …………………………………………………. 

Sporządziła Prezes Zarządu 

 


