Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich
00 – 116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30/149
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających
samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań) nie dotyczy
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego
rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w
systemie REGON
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Data wpisu – 29.08.2003 r.
Numer w ewidencji - KRS 0000171627
REGON: 978078795
NIP: 928 190 68 13
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
1. Marek Hołubiczki – Prezes Zarządu
2. Elżbieta Tyczko – Viceprezes Zarządu
3. Marek Stępień – Viceprezes Zarządu
4. Andrzej Pawłowicz – Viceprezes Zarządu
5. Tomasz Czajkowski - Viceprezes Zarządu
6. Marek Lewandowski - Viceprezes Zarządu
7. Marek Stodolny- Sekretarz Generalny
8. Maria Kasterka – Zastępca Sekretarza Generalnego
9. Maria Barbarska – Skarbnik
10. Andrzej Pielach – Członek Zarządu
11. Grzegorz Grygiel – Członek Zarządu
12. Irena Koliszek – Członek Zarządu

6. Określenie celów statutowych organizacji
1. Wspieranie rozwoju zdrowotnego, kulturalnego i gospodarczego Polskiej wsi
2. Niesienie doraźnej pomocy finansowej i materialnej osobom pozbawionym
środków do życia
3. Organizowanie systematycznej pomocy finansowej i materialnej dla ludzi i
instytucji dotkniętych klęskami żywiołowymi
4. Przeciwdziałanie bezrobociu na wsi
5. Krzewienie zasad i reguł moralnych wynikających ze społecznej nauki kościoła
6. Krzewienie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej
7. Propagowanie profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców z terenów wiejskich i
małych miast
8. Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu wsi i małych miast
oraz ich integracji ze społeczeństwem
9. Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast.
7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie
Nie ograniczony
8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013
9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji
wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania
finansowe. Nie dotyczy
10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz
czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez
nią działalności.
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych
zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
11. 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 pozostawiła jednostce prawo
wyboru.
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w
kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych,
jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów
amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza

sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były
porównywalne.
Środki Trwałe wycenia się w bilansie wg zasady netto. Wartość początkowa środka
trwałego pomniejszona o amortyzację.
Do amortyzacji środka trwałego stosuje się stawkę przewidzianą w wykazie rocznych
stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych. Amortyzacja liczona jest metodą liniową.
Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem
ostrożności, zgodnie z art. 28, ust.7 Ustawy o Rachunkowości.
Rozliczenia międzyokresowe wycenia się według wartości nominalnej.

