
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

KRAJOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
00-542 WARSZAWA
MOKOTOWSKA 51/53 57
0000223179

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
porządek i bezpieczeństwo publiczne, nauka, edukacja, oświata i wychowanie

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
2012

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

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
sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy 
założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się 
przewidzieć przyszłości 
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
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III     Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres  od 1 stycznia  2012r  do 31 grudnia 
2012r.   

Roczne   sprawozdanie  finansowe  sporządzono  przy  założeniu  kontynuacji  działalności gospodarczej przez 
fundację przez okres co najmniej 12 miesięcy i dłużej; nie są znane okoliczności,  które wskazywałyby na 
istnienie  poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez organizację.

IV    Przyjęta polityka rachunkowości – metody wyceny aktywów i pasywów
Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych ustawą o rachunkowości,przyjmując:
1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen zakupu /nabycia. Umorzenie/ amortyzacja wartości 
niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia  ich do używania.
2. Należności wycenia się w wartości nominalnej, zgodnie  z § 2 ust. 5  rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 15 listopada 2001r
3. Stany materiałów i towarów,  ustalone na podstawie spisu z natury na dzień bilansowy,  wycenia się w 
cenach zakupu
4. Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej
5. Fundusz statutowy wycenia się na dzień bilansowy według wartości nominalnej
6. Zobowiązania, na dzień bilansowy, wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, zgodnie  z § 2 ust. 5  
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  
15 listopada 2001r
7. Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego. Nadwyżkę  przychodów nad 
kosztami ustalonymi za poprzedni rok obrotowy zalicza się na  zwiększenie przychodów z działalności 
statutowej,  nadwyżka kosztów nad przychodami  - zwiększa koszty  w kolejnym  roku obrotowym – po 
uprzednim zatwierdzeniu bilansu
 V     Zakres sprawozdania finansowego
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans 
3. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
4. Informacja dodatkowa
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