
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2017-07-03

1) nazwa i siedziba organizacji

KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
00-629 WARSZAWA
OLEANDRÓW 6 III PIĘTRO
0000099511

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Czas trwania działalności jest nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01 do 31.12.2016 r.

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 w 
dającej się przewidzieć przyszłości
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

Jednostka działa na podstawie przyjętej dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości.
Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego zastosowano zasady wynikające z ustawy z 29.09.1994 r. o 
rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami).
W komitecie zastosowano następujące zasady wyceny aktywów i pasywów oraz  ustalania wyniku 
finansowego:
- stawki odpisów zużycia rzeczowych aktywów trwałych stosowano według postanowień ustawy z 15.02.1992 r. 
o podatku dochodowym od osób prawnych, obiekty do 3.500,- zł umarzane są jednorazowo,
- należności i zobowiązania wykazano w wartościach wynikających z faktur,
- wynik poprzedniego roku jest odnoszony na pozostałe przychody (zysk) lub koszty (strata) roku bieżącego.
W sprawozdaniu ujęto wszystkie znaczące zdarzenia dotyczące wyżej wymienionego roku.
Sporządzany jest rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej dostosowany do specyfiki działalności 
Komitetu

Druk: MPiPS


