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                         WPROWADZENIE     

  DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK 

                                                             

Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska z siedzibą we 

Wrocławiu pl. Solidarności 1/3/5 lok.13 jest zarejestrowany w Sądzie 

Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod. Nr. 0000214759.        

Związek rozpoczął działalność 10.09.2004 roku. Terenem działania jest 

obszar RP.                                                 

Związek działa na podstawie ustawy z dnia  23 maja 1991r o organizacjach 

pracodawców (Dz. U. nr.55 poz.235). Powołany został do prowadzenia 

działalność statutowej.                  

Jest organizacją samorządną i niezależną w swojej działalności statutowej     

od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i innych  

organizacji.                                                                                    

Podstawowym zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie 

interesów zrzeszonych pracodawców ochrony zdrowia. 

          Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności Związku, w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności, 

które mogłyby wskazywać na zagrożenie kontynuowania przez  Związek 

działalności. 

         Związek przy przedstawieniu sytuacji majątkowej i finansowej, oraz 

wyniku finansowego, stosuje zasady rachunkowości określone Ustawą z dnia 

29 września 1994r. o rachunkowości z późniejszymi  zmianami.       

Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze ujmuje w księgach rachunkowych i 

wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczna.  

W księgach rachunkowych Związku zostały ujęte przypadające na jej rzecz 

przychody i koszty zgodnie z Art. 6 w/w Ustawy(zasada memoriału i 

współmierności). 

   

          Związek Pracodawców  nie dokonał we własnym zakresie zmian 

realizowanych zasad rachunkowości. W porównaniu do poprzednich okresów 

sprawozdawczych nie uległy zmianie zasady wyceny aktywów i pasywów 

oraz  ustalenia wyniku finansowego.       

           

 Zmiany zasad rachunkowości wprowadzone przez ustawodawcę w 

postaci zmian do ustawy o rachunkowości nie wpłynęły na wynik finansowy 

jednostki okresu sprawozdawczego i okresów poprzednich.   
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 Realizowana przez Związek Pracodawców polityka rachunkowości 

została dostosowana do własnych potrzeb, zgodnie z Art. 4 ust. 4 Ustawy o 

rachunkowości i oparta jest na niżej wymienionych zasadach.    

 

 

 

Rokiem obrotowym w Związku Pracodawców jest rok kalendarzowy.

     

Aktywa i pasywa jednostka wycenia na dzień bilansowy, stosując 

następujące zasady wyceny aktywów i pasywów, oraz ustalania wyniku 

finansowego: 

           

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są wycenione wg 

cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Związek nie 

dokonywał aktualizacji wyceny. 

 

Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje drogą 

systematycznego, planowego rozłożenia ich wartości początkowej 

na ustalony okres amortyzacji, uzależniony od regulacji prawnych -

stosując stawki podatkowe.                                                 

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Z tym, że 

przedmioty o wartości jednostkowej nie przekraczającej kwoty 

1.000,00 zł jednostka jednorazowo odpisuje w koszty, w miesiącu 

przyjęcia do użytkowania. Przedmioty o wartości jednostkowej  

ponad 1.000,00 do 3.500,00 wprowadza się do ewidencji bilansowej 

środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i 

księguje w koszty w pełnej ich wartości początkowej. 

 

2. Należności przedstawione są w kwocie wymaganej zapłaty, z 

zachowaniem ostrożności. 

 

3. Zobowiązania przedstawione są w kwocie wymagającej zapłaty. 

 

4. Kapitał statutowy oraz pozostałe aktywa i pasywa bilansu zostały 

przedstawione w wartości nominalnej. 

 

5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazane są  

w wysokości kosztów poniesionych przez jednostkę ,                          

a dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. 
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 6. Sprawozdanie finansowe Związku Pracodawców nie podlega 

corocznemu badaniu na podstawie art.64 ust.1 ustawy o rachunkowości. 

            

 7. Sprawozdanie finansowe Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia 

Dolnego Śląska składa się z:        

 - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014r 

- rachunku wyników za okres od 01.01.2014r do dnia 31.12.2014r     

- dodatkowej informacji objaśnień do sprawozdania finansowego za   

2014 rok. 
            

                

            

            

            

          

 Wrocław, dnia  31.03.2015r       

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

              

   

 

  


