
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:

1) nazwa i siedziba organizacji

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W 
STARGARDZIE
73-110 STARGARD
UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 16 
0000010531

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
od 01-01-2016 do 31-12-2016

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. obejmuje dane z Koła 
Stowarzyszenia i Zakładu Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia” wchodzącego w skład Stowarzyszenia 
sporządzającego samodzielnie sprawozdanie finansowe.
5) 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
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie, co 
najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych 
zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie
6) 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)

7) 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

Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów:
1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień 31.12.2016r. według cen nabycia 
pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. 
Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową według stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek 
amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęte 
zasady stosowane są w sposób ciągły,
2. Środki trwałe o wartości do 3.500 zł  amortyzowane są jednorazowo, 
3. Należności i zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według wartości nominalnej 
z dnia ich powstania,
4. Zapasy materiałów wyceniono i wykazano w bilansie w cenach zakupu,
5. Koszty działalności ewidencjonowane są na kontach zespołu 4 – koszty rodzajowe i ich rozliczanie oraz na 
kontach zespołu 5 – koszty według źródeł finansowania,
6. rachunek zysków i strat sporządzono w wariancie kalkulacyjnym.

Druk: MPiPS


