
 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 rok 
 

 

 

 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji 

 

OTWARTA RZECZPOSPOLITA Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi  

i Ksenofobii 

ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 

00-325 Warszawa 

 

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających 

samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań) 

 

      Nie posiada 

 

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 

 

9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej  

nie sklasyfikowana 

 

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego 

rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny  

w systemie REGON 

 

Stowarzyszenie zostało  zarejestrowane w  Krajowym Rejestrze Sądowym  w dniu 

13.08.2002 pod numerem KRS 0000123605 

 

Numer identyfikacyjny w systemie REGON 016266850 

 

 

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja) 

Paula Sawicka  – Prezes Zarządu Głównego 

Danuta Stołecka-Wójcik  – Wiceprezes Zarządu Głównego 

Marek Gumkowski – Wiceprezes Zarządu Głównego 

Jan Herczyński - Skarbnik Zarządu Głównego 

Elżbieta Petrajtis O’Neill – Członek Zarządu Głównego 

Monika Wieczyńska - Członek Zarządu Głównego 

Krystyna Zowczak – Jastrzębska - Członek Zarządu Głównego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Określenie celów statutowych organizacji 

 

Stowarzyszenie  realizuje następujące cele: 

1.Krzewienie postaw otwartości  i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji 

   etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej 

 

2.Przeciwdziałanie wszelkim formom antysemityzmu, ksenofobii oraz innym postawom 

  godzącym w godność człowieka 

 

 

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie 

 

     Okres trwania działalności  nie jest ograniczony  

 

 

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym  

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 

 

9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji 

wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania 

finansowe.  

 

    Nie zawiera 

 

 

 

10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz 

czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez 

nią działalności.  

 

     Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez  

     organizację, co najmniej 12 miesięcy i nie istnieją okoliczności wskazujące na  

     poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.  

 

11.  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 pozostawiła jednostce prawo 

wyboru.  

 

Metody wyceny aktywów i pasywów z założeniem kontynuacji działalności: 

 

1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne  

 

2. Środki trwałe wycenia się według: 

• cen nabycia (zakupu), 

• kosztów wytworzenia, 

 

     pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o ewentualne 



                 odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 

          

    Środki trwałe amortyzowane są według metody liniowej. 

 

3. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.  

 

4. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

 

 

5. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości 

nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu. 

 

6. Fundusze specjalne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości 

nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu i 

umów z fundatorami. 

 

7. Zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty . 

 

8. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady 

ostrożności, obejmują w szczególności: 

• równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków 

pieniężnych z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych 

okresach obrachunkowych, 

• środki pieniężne otrzymane na realizację zadań w przyszłych okresach 

(zgodnie z zawartymi umowami), 

• środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia bądź wytworzenia 

we własnym zakresie środków trwałych, środków trwałych w budowie, 

prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych przepisów nie zwiększają 

one kapitałów (funduszy) własnych. 

Zaliczane do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają 

stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów 

amortyzacyjnych lub umorzeniowych sfinansowanych z tych źródeł.  

 

            9.  Zasady ustalania wyniku finansowego Fundacji 

        Na wynik finansowy netto składają się: 

1. wynik na działalności statutowej, 

2. wyodrębnione koszty administracyjne, 

3. wynik  pozostałej działalności operacyjnej 

4. wynik operacji finansowych, 

5. wynik zysków i strat nadzwyczajnych, 

6. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku 

dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych – 

na podstawie odrębnych przepisów.  

 

 

 

 

 

 

 



10. Różnica pomiędzy przychodami a kosztami, ustalona w wynik finansowym  

zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – 

odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym; różnicę 

                 dodatnią można zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego . 

 
  

Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z Rozp. Min. Fin. Z 15.11.2001r 

W sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących 

spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001r. nr. 

137, poz. 1539 oraz z 2003r. nr.11, poz. 117). 

 


