
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

KOLEGIUM EUROPY WSCHODNIEJ IM.JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO WE WROCŁAWIU
50-140 WROCŁAW
PL. NANKIERA 17 
0000013264

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Podstawowym celem Fundacji jest działalność edukacyjna, kulturalna i naukowa 
w zakresie zbliżenia pomiędzy narodami Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy i innych krajów dawnego ZSRR 
i Europy Środkowo-Wschodniej, kształcenie w Polsce młodzieży 
z ww. krajów, działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i myślenia o państwie jako o „dobru 
wspólnym”, upowszechniania sztuk pięknych, wspierania międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz 
upowszechniania i ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
KOLEGIUM EUROPY WSCHODNIEJ im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu z siedzibą przy pl. 
Biskupa Nankiera 17, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr 0000013264 dnia 19.05.2001r.
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie obejmuje okres od  01.01.2012 r. do 31.12.2012

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 przez fundację. Na 
dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności, które mogłyby wskazywać na 
zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności.
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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Sporządzono dnia:2013-06-17

Fundacja przy przedstawieniu sytuacji majątkowej i finansowej, stosuje zasady rachunkowości określone 
Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.11.2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla 
niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. 
z 2001r., Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.). Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze ujmuje 
w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. W 
księgach rachunkowych jednostki zostały ujęte przypadające na jej rzecz przychody i koszty zgodnie z art. 6 
w/w Ustawy (zasada memoriału i współmierności).
Realizowana przez jednostkę polityka rachunkowości została dostosowana do własnych potrzeb, zgodnie z Art. 
4 ust. 4 Ustawy o rachunkowości i oparta jest na niżej wymienionych zasadach.
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. Fundacja nie dokonywała 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.
Przedmioty o wartości jednostkowej nie przekraczającej kwoty 3.500,00 zł jednostka jednorazowo odpisuje w 
koszty, w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Przedmioty 
o wartości jednostkowej  powyżej 3.500,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych i 
amortyzuje metodą liniową.

2) Należności przedstawione są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. 

3) Zobowiązania przedstawione są w kwocie wymagającej zapłaty. 

4) Środki pieniężne w walutach obcych zostały wycenione na dzień bilansowy wg kursu średniego NBP 
obowiązującego w dniu 31.12.2012 roku. Przychody i rozchody środków pieniężnych w walutach obcych objęte 
są ewidencją ilościowo-wartościową, a wycenia się je wg metody FIFO (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło).

5) Wyroby gotowe i towary ewidencjonowane są wg cen sprzedaży. 

6) Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa bilansu zostały przedstawione w wartości nominalnej.
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