
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2016-06-20

1) nazwa i siedziba organizacji

STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO ORAZ POMOCY 
NIEPEŁNOSPRAWNYM W PROWADZENIU POJAZDÓW "CRUSAR4RALLY"
54-530 WROCŁAW
RDESTOWA 5 
0000462197

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Cele statutowe Stowarzyszenia to m. in.:
• popularyzacja idei ciągłego doskonalenia z zakresu bezpiecznej jazdy,
• propagowanie bezpieczeństwa drogowego wśród najmłodszych,
• propagowanie wśród niepełnosprawnych wiedzy na temat możliwości jakie daje odpowiednio dostosowany 
samochód,
• inicjowanie działań związanych z dostosowaniem środków transportu dla osób niepełnosprawnych,
• rozwój ratownictwa drogowego wśród członków Stowarzyszenia i sympatyków,
• krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej,
• popularyzacja motosportu poprzez partycypację w zawodach, szkoleniach, treningach samochodowych oraz 
rozwój masowego i kwalifikowanego sportu motorowego,
• działalność charytatywna – pomoc niepełnosprawnym oraz najmłodszym w wyrównywaniu szans.
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI wydział gospodarczy KRS

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
2015-01-01 do 2015-12-31

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. Nie istnieją 
okoliczności, które zagrażałyby jej kontynuowaniu.
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

Stowarzyszenie na dzień bilansowy nie posiada żadnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych. Stowarzyszenie nie posiada także żadnych należności i zobowiązań.

Druk: MPiPS


