
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

KLUB SYMPATYKÓW KOLEI
50-503 WROCŁAW
PACZKOWSKA 26 
0000076410

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
94.99.Z*
b)Transport kolejowy w tym:
i. Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy 49.10.Z
ii. Transport kolejowy towarów 49.20.Z
iii. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 49.39.Z*
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy52.21.Z*
Działalność organizatorów turystyki 79.12.Z
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych
72.19.Z*
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
72.20.
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne71.12.Z*
 Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B
Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30. Z

Działalność związana z organizacją targów,
wystaw i kongresów 82.30.Z
Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z*
lPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
Działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z

Działalność bibliotek 91.01.A*
Działalność archiwów 91.01.
Działalność muzeów 91.02.Z
Działalność historycznych miejsc i budyn
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Czas trwania organizacji nie jest ograniczony 

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
rok kalendarzowy 2013 

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
W skład nie wchodzą jednostki organizacyjne sporządzające bilans samodzielnie 

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
Działalność gospodarcza jest prowadzona  z zamiarem kontynuacji - nie istnieją zagrożenia jej kontynuacji

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

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2014-06-29

1. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że : 
- środki trwałe o wartości początkowej powyżej 300,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i 
umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania lub w miesiącu następnym. 
Natomiast środki trwałe o wartości początkowej  powyżej 300,00zł stanowiący tabor uzyskany jako muzealny 
zostały wpisane na listę muzealiów i wyłączona z amortyzacji w roku 2013

- zapasy rzeczowych składników majątku trwałego (towary) wycenianie są według cen zakupu; 
- wartość należności i zobowiązań wyrażona jest w kwocie wymagającej zapłaty; 
- środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej. 

2. Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły. 
 

3.Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający 
ze sprawozdaniem za rok obrotowy – sposób prezentacji danych za rok poprzedni dostosowano do sposobu 
sporządzenia sprawozdania finansowego za rok bieżący. 

4.Ponoszone koszty grupowane są na odpowiednich kontach zespołu “4”, a następnie rozliczane analitycznie 
na na poszczególne ośrodki powstawania kosztów, tj koszty statutowe oraz koszty administracyjne i inne "5"
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