
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

KOMITET POMOCY DLA ZWIERZĄT
43-100 TYCHY
BAŁUCKIEGO 7 37
0000015352

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Celem Komitetu Pomocy dla Zwierząt jest:
a) działania na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz
pomoc w zapewnieniu im niezbędnych warunków bytowania
b) kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt jako do
dobra narodowego
c) ścisła współpraca ze Schroniskami Komunalnymi i nadzór nad ich
prowadzeniem związany z przestrzeganiem ustawy o Ochronie Zwierząt.
d) wspieranie inicjatyw pro zwierzęcych oraz pomoc dla zwierząt bezdomnych
będących pod opieką osób prywatnych.
 e) prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności,
lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest
wyodrębniona ze względu na szczególną sytuację życiową lub materialną w
stosunku do społeczeństwa.
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

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
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 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
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Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany 
ustawą o rachunkowości;
Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto 
następujące ustalenia:
- składniki o wartości początkowej poniżej 1000,00 zł zaliczane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów;
- składniki o wartości od 1000,00 zł do 3500,00 zł są zaliczane do środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych i wprowadzane do ewidencji bilansowej tych aktywów, dla tego rodzaju składników 
majątku dokonywane są jednorazowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w miesiącu przyjęcia do 
użytkowania;
- składniki o wartości powyżej 3500,00 zł są zaliczane do środków trwałych lub wartości niematerialnych i 
prawnych i wprowadzane do ewidencji bilansowej tych aktywów, w momencie oddania do używania ustalany 
jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego składnika, który to decyduje o okresie amortyzacji, 
dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu 
oddania składnika do użytkowania;
- stany i rozchody , objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów wyceniane są w cenach 
zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.
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