Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok
Polskiego Stowarzyszenia Obrohcow Zycia Cztowieka

1. Polskie Stowarzyszenie Obroncow Zycia Cztowieka,
ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Krakow
2. Stowarzyszenie nie posiada jednostek organizacyjnych.
3. Podstawowy przedmiot dziaialnosci wg PKD: 8560Z -dziatalnosc wspomagaj^ca
edukacj? oraz 8899Z - pozostata pomoc spoteczna bez zakwaterowania,
gdzie indziej niesklasyfikowana.
4. S^d Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie
XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru S^dowego
KRS 0000140437 data rejestracji z dnia 26.11.2002
Data rejestracji statusu organizacji pozytku publicznego 24.08.2004
NIP: 679-25-66-512
REGON: 35701981
5. Dane dotycz^ce czlonkow zarz^du:
- prezes Stowarzyszenia - Antoni Zi^ba
- wiceprezes - Maria Rzegocka -Piela
- skarbnik - Bozena Kawecka
- sekretarz - Katarzyna Urban
- cztonek - Adam Kisiel

.
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6. Celem Stowarzyszenia jest prowadzona na rzecz ogotu spoteczenstwa dziatalnosc
charytatywna, dziatalnosc w zakresie ochrony i promocji zdrowia , w szczegolnosci
ochrony zycia cztowieka od pocz^cia do naturalnej smierci, dziatalnosc w zakresie
upowszechniania i ochrony wolnosci i praw cztowieka oraz swobod obywatelskich,
a takze dziatah wspomagaj^cych rozwoj demokracji jak rowniez promocja
i organizacja wolontariatu.
7. Wskazanie okresu trwania dziaialnosci organizacji: nieograniczony.
8. Roczne sprawozdania fmansowe za rok obrotowy 01.01.2010 - 31.12.2010.
9. Roczne sprawozdanie sporz^dzono przy zatozeniu kontynuowania dziaialnosci
przez organizacji co najmniej 12 miesi^cy i dluzej.
Nie s^^ nam znane okolicznosci, ktore wskazywatyby na istnienie powaznych
zagrozen dla kontynuowania przez Stowarzyszenie dziaialnosci.

10. Omowienie przyj^tych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny
aktywow i pasywow (takze amortyzacji). pomiaru wyniku finansowego
oraz sposobu sporz^dzenia sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami
Rozporz^dzenia Ministra Finansow z dnia 15 listopada 200 Ir. w sprawie
szczegolnych zasad rachunkowosci dla niektorych jednostek nie b^d^cych spolkami
handlowymi nie prowadz^cych dziaialnosci gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz.1539
ze zm.).
Przedmioty o okresie uzywania dluzszym niz rok, o wartosci pocz^tkowej
do 3 500 zl, odpisuje si? w miesi^cu ich zakupu w koszty dziaialnosci, ktorej maj^
sluzyc. jako zuzycie materialow. Przedmioty o okresie uzywania dluzszym niz rok
i o wartosci powyzej 3 500 zt, zalicza si^ do srodkow trwalych.
Amortyzowane s^^ metod^ liniowq^ wedlug zasad i stawek podatkowych.
Wartosci niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczaj^cej kwoty
3.500 zl. odpisuje si^ jednorazowo w koszty. Pozostale wartosci niematerialne sq^
amortyzowane wedlug zasad i stawek podatkowych.
Przyj^te zasady (polityk?) rachunkowosci stosuje si? w sposob c i ^ t y , dokonuj^c
w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych,
jednakowej wyceny aktywow i pasywow (w tym takze dokonywania odpisow
amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala si^ wynik finansowy i sporz^dza
sprawozdanie fmansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikaj^ce byly
porownywalne.
W roku obrotowym 2010 nie wyst^ily zmiany stosowanych metod wyceny
aktywow i pasywow.
Nie wyst^ily zadne istotne zdarzenia gospodarcze po dacie bilansu nie uj^te
w ksi^gach rachunkowych.

Krakow, dnia 25.03.2011 r.

Zatwierdzil.

