Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 rok
1. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Most do Gruzji”, ul. Zamłynie 19, 30-898 Kraków (do
17 grudnia 2011 r.), ul. Lublańska 14/18, 31-410 Kraków (od 17 grudnia 2011 r.)
2. Stowarzyszenie

nie

posiada

jednostek

organizacyjnych

(zarówno

sporządzających

samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań).
3. Podstawowy

przedmiot

działalności:

9499Z

-

DZIAŁALNOŚĆ

POZOSTAŁYCH

ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.
4. Organ rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, Przy
Rondzie 7, 31-547 Kraków
Nazwa rejestru: REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I
ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Data wpisu do rejestru: 2010-05-07.
Numer w rejestrze KRS 0000355835
Nr NIP 6793036986
Nr Regon 121232449
5.

Zarząd (do 30 czerwca 2011 r.)

Prezes

Katarzyna Szalbot

Wiceprezes

Tomasz Borowiecki

Skarbnik

Gabriela Jabłońska

Sekretarz

Maciej Łach

Zarząd (od 30 czerwca do 17 grudnia 2011 r.)
Prezes

Katarzyna Szalbot

Wiceprezes

Przemysław Nocuń

Skarbnik

Wojciech Wojtasiewicz

Sekretarz

Maciej Łach

Zarząd (od 17 grudnia 2011 r.)
Prezes

Przemysław Nocuń

Wiceprezes

Wojciech Wojtasiewicz

Skarbnik

Marcin Kogut

Sekretarz

Maciej Łach

6. Cel działania Stowarzyszenia zawiera się w sferze zadań publicznych i jest nim:

– Promocja, przybliżenie, upowszechnienie kultury, języka, tradycji oraz historii Gruzji.

– Upowszechnienie współpracy międzynarodowej.
– Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja postaw obywatelskich.
– Wsparcie integracji Gruzji z UE.
– Podniesienie jakości współpracy polsko-gruzińskiej, w tym na płaszczyźnie współpracy
między regionami i miastami.

– Szerzenie dobrych praktyk oraz tolerancji, upowszechnianie i ochrona wolności praw
człowieka oraz swobód obywatelskich.

– Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki,
edukacji i wychowania, turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, porządku i
bezpieczeństwa publicznego oraz promocję produktów regionalnych, przeciwdziałanie
patologiom społecznym.

– Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji oraz organizację
wolontariatu.

– Upowszechnienie wiedzy na rzecz obronności państwa.
– Upowszechnienie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo organizacje pozarządowe.

– Prowadzenie działalności wspierającej równość szans kobiet i mężczyzn oraz
przeciwdziałania bezrobociu.
7. Okres działalności Stowarzyszenia nie jest ograniczony w statucie.
8. Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 (w załączeniu).
9. Stowarzyszenie nie posiada jednostek samobilansujących się, wobec czego sprawozdanie
finansowe nie zawiera danych łącznych.
10. 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.
W planach na rok 2012 jest m.in.:
•

organizacja III Dni Kultury Gruzińskiej w Krakowie,

•

promocja autobiografii Pierwszej Damy Gruzji – pani Sandry Roelofs,

•

organizacja prelekcji i wykładów o Gruzji w całej Polsce,

•

organizacja spotkań promocyjnych wydawnictw o tematyce gruzińskiej,

•

nawiązanie kontaktów z organizacjami gruzińskim pod kątem tworzenie wspólnych
projektów,

•

kontynuacja współpracy z Ambasadą Gruzji w Polsce,

•

organizacja lekcji o tematyce gruzińskiej,

•

współpraca z miastem Kraków w zakresie pogłebiania współpracy miast: Kraków i Tbilisi,

•

stowrzenie biura Stowarzyszenia w Krakowie.

11. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
a) wartości niematerialne i prawne –
– wycenia się wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne (umorzeniowe),
b) rzeczowe aktywa trwałe –
–

środki trwałe wycenia się wg kosztów ich zakupu, wytworzenia, rozbudowy lub
modernizacji pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe),

c) amortyzacje -

do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się
stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących
załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzuje się metodą
liniową,

d) inwestycje –
–

inwestycje długoterminowe wycenia się na poziomie cen nabycia pomniejszonych o
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

–

inwestycje krótkoterminowe wycenia się wg cen nabycia lub cen (wartości) rynkowych,
zależnie od tego, która z nich jest niższa,

–

kryterium podziału inwestycji na długo- i krótkoterminowe stanowi rok liczony od daty
ich założenia, nabycia lub wystawienia,

e) zapasy –
–

materiały zakupione na cele administracyjno-gospodarcze i biurowe oraz na cele
podstawowej działalności jednostki zaliczane są bezpośrednio w koszty działalności w
momencie zakupu,

–

zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych wycenia się wg cen nabycia lub
kosztów wytworzenia, nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto,

–

odpisów aktualizujących wartość zapasów dokonuje się w razie utraty ich wartości oraz w
wyniku ich wyceny wg cen sprzedaży netto,

f) należności i zobowiązania –
–

należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty,

–

odpisów aktualizujących należności dokonuje się w stosunku do należności :
~

od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, kwestionowanych przez
dłużników oraz przeterminowanych o okresie przeterminowania powyżej 6-u miesięcy
od dnia bilansowego – do wysokości 100% należności nie objętej gwarancją lub
innym zabezpieczeniem,

~

od pozostałych dłużników – do wysokości oszacowanej przez jednostkę,

g) rozliczenia międzyokresowe –
–

odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych następują stosownie do upływu
czasu,

h) rezerwy –
–

tworzone są na straty z tytułu pożyczek oraz toczących się postępowań sądowych – w
wysokości 100% oszacowanych strat,

i)

wynik finansowy –
–

wynik finansowy jednostki ustala się z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny oraz zasady
memoriału i współmierności przychodów i kosztów,

–

do wyniku finansowego zalicza się osiągnięte przychody i poniesione koszty niezależnie
od terminu ich zapłaty,

–

wynik finansowy nie jest obciążony podatkiem dochodowym od osób prawnych,
wypracowany zysk z działalności w całości przeznaczony jest na działalność statutową
Stowarzyszenia,

j)

sporządzenie sprawozdania finansowego –
–

przy sporządzaniu sprawozdania finansowego ma zastosowanie porównawczy rachunek
zysków i strat,

Sporządził:

Zarząd:

Przemysław Nocuń

Przemysław Nocun
Wojciech Wojtasiewicz
Marcin Kogut
Maciej Łach

Kraków, 31.03.2012

