
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:

1) nazwa i siedziba organizacji

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W 
OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA
GRUNWALDZKA 19 A 
0000007981

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.

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 w niezmienionym zakresie.Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby 
na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności w roku następnym po 
badaniu.

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

Zasady wyceny aktywów i pasywów:
1. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne-cena nabycia lub koszt wytworzenia, lub wartość 
przeszacowana (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub 
umorzeniowe a także z tytułu trwałej utraty wartości.
2.  środki trwałe w budowie-ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub 
wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. rzeczowe składniki aktywów obrotowych-cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od cen ich 
sprzedaży netto na dzień bilansowy.
4. należności i udzielone pożyczki-w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności
5.zobowiazania-w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe-których uregulowanie 
zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na 
instrumenty finansowe-wg wartości godziwej.
9. rezerwy- w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości
10. fundusze i kapitały, pozostałe aktywa i pasywa- wartość nominalna
11. leasing operacyjny-art. 3 ust.6 u.o.r jednostka klasyfikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami 
podatkowymi. opłata przygotowawcza zaliczana jest jednorazowo w koszty. Opłaty miesięczne z tytułu umowy 
leasingu operacyjnego zaliczane są do kosztów poszczególnych miesięcy na podstawie faktur wystawionych 
przez finansującego.

Odpisów amortyzacyjnych od rzeczowych składników majątku trwałego dokonuje się metodą liniową raz w roku 
na koniec okresu sprawozdawczego.
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