
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEŻY, DOROSŁYM Z CUKRZYCĄ I Z 
INNYMI SCHORZENIAMI
25-543 KIELCE
WARSZAWSKA 99 42
0000020049

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

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

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Stowarzyszenie nie prowadzi oddziałów i nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego

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 organizację, co najmniej 
12 miesięcy i dłużej. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej
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

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2017-06-24

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach 
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym 
także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza 
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

Wycena aktywów;

1. Do amortyzacji środków trwałych oraz  wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki 
przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej – 
metodą liniową.
2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia po aktualizacji wyceny 
składników majątku pomniejszonych o umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów są to składniki majątku o przewidywanym okresie 
użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3500 zł.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie 
wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą 
ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do 
uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów 
operacyjnych.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych 
okresów sprawozdawczych.

Wycena pasywów;

Fundusze statutowe ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad 
określonych przepisami prawa, statutem  stowarzyszenia i zasadami praw polityki rachunkowości. 
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Przychody przyszłych okresów powstają z nadwyżki wpłaconych środków finansowych na pokrycie kosztów 
działalności statutowej pożytku publicznego w następnym okresie rozrachunkowym.

Przychody i koszty działalności statutowej pożytku publicznego;

Przychody z działalności statutowej  obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa i 
statutu jako przychody działalności statutowej; darowizny, dotacje, donacje, usługi statutowe ujmowane w 
okresach, których dotyczą .

Koszty działalności statutowej ujmowane są z podziałem na realizację projektów i koszty administracyjne .

Całą nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności statutowej Stowarzyszenie przeznacza na pokrycie 
działalności administracyjnej i statutowej.
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