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WPROWADZENIE 

do sprawozdania finansowego  

Stowarzyszenia „Dziedzictwo Św.Jana Sarkandra” za  2016 rok 

I. Ogólne informacje  

Nazwa firmy: „Dziedzictwo Św.Jana Sarkandra” 

Forma prawna: Stowarzyszenie – organizacja pożytku publicznego 

 

Siedziba firmy: miasto Cieszyn 

 

Adres: 43-400 Cieszyn Plac Dominikański 2 

 

NIP: 548-00-19-963 

 

REGON: 070443272 

 

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej 

Krajowy Rejestr Sądowy  

 

Nr wpisu: 0000063101 

 

Czas trwania: Nieoznaczony 

 

Zakres podstawowej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności: 

      
-działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nieskasyfikowana 

-działalność edukacyjna 

  

Rok obrotowy: zgodny z rokiem kalendarzowym 

 

II. Dane o sprawozdaniu finansowym  
 

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 do 31.12.2016. 

2. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia podlega obowiązkowi badania na podstawie art.64 

ust.1 ustawy o rachunkowości. 

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności 

gospodarczej. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności 

uniemożliwiające kontynuowanie działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy. 
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III. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
 
Stowarzyszenie stosuje w zasadach ( polityce ) rachunkowości  rozwiązania określone w 

ustawie o rachunkowości. Przyjęte zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i 

są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. 

 

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenione są w cenie nabycia lub koszcie 

wytworzenia pomniejszone o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Dla 

celów bilansowych stosuje się określone w zasadach ( polityce) rachunkowości stawki 

amortyzacyjne uwzględniające przewidywany okres użyteczności ekonomicznej. 

Amortyzacja dla celów podatkowych ustalana jest zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 

15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. n 254 z 2004r., poz. 2533 z 

późn.zm. ). Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających 

z bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem poniesionych do dnia 

bilansowego, pomniejszonych o odpisy z tytułu utarty ich wartości.  

2. Zapasy wyceniane są w cenie zakupu. Stowarzyszenie prowadzi ewidencję ilościowo - 

wartościową zapasów. Stan zapasów wykazuje się w wartości pomniejszonej o odpisy 

aktualizujące ich wartość. Stan zapasów ustala się na podstawie miesięcznych 

inwentaryzacji. 

3. Zakupy materiałów biurowych odnoszone są w ciężar kosztów w dacie zakupu. 

4. Należności wykazane są w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszone o odpisy 

aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień 

prawdopodobieństwa ich zapłaty.  

5. Środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych wykazane są w wartościach 

nominalnych. 

7.Kapitały ( fundusze własne ) wykazane są w wartościach nominalnych. 

      8.Rezerwy na zobowiązania tworzy w wysokości możliwych do oszacowania  kosztów. 

      9.Zobowiązania wykazywane są w bilansie w kwotach wymagających zapłaty. 

 

IV. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 
 

1. Koszty rodzajowe ewidencjonowane są na kontach Zespołu “4”. Koszty rozliczane są z 

zachowaniem zasady współmierności. 

2. Przychody z tytułu sprzedaży towarów, materiałów i usług ewidencjonowane są na kontach 

Zespołu “7”. 

3. Elementy składowe sprawozdania finansowego: 

– wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

– bilans sporządzony zgodnie  z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, 

– rachunek zysków i strat w wersji porównawczej, 

– zestawienie zmian w kapitale własnym 

– rachunek przepływów pieniężnych sporządzany metodą pośrednią 

– dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

Cieszyn, dnia 11.03.2017r.                 

Sporządził : 

                                           
                                                                                                        Zarząd 

                                                     


