
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia :2023-02-06

1) nazwa i siedziba organizacji

STOWARZYSZENIE "ROTARY CLUB" OLSZTYN Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-557 OLSZTYN
ŻOŁNIERSKA 4 
0000028528

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
1.01.2022-31.12.2022

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

5) 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 gospodarczej przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania przez nią działalności
6) 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)

7) 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

Aktywa finansowe oraz inwestycje podmiot wycenia w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty 
ich wartości. Składników majątku o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł podmiot nie zalicza do środków 
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników podmiot dokonuje 
jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Ustalenia wyniku finansowego - zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego -zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Edward Tomczak Daniel Dragański

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 


