
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I DOROSŁYM "PRZYSTAŃ"
76-270 NIESTKOWO
 1 
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2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Celem Stowarzyszenia jest pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób. 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe w szczególności przez:
1. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
2. aktywizację osób niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku społecznym 
ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów ośrodków szkolno – wychowawczych,
3. przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym realizację programów profilaktycznych;
4. prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych;
5. prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej;
6. organizowanie treningów interpersonalnych; 
7. wyrównywanie szans edukacyjnych; 
8. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji;
9. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
10. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu;
11. ochronę i promocję zdrowia;
12. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie;
13. promocję i organizację wolontariatu działającego na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży 
i osobom dorosłym w funkcjonowaniu w społ
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym

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

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

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2015-06-29

1.  Stosowane metody i zasady rachunkowości 
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości na podstawie 
Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  z późniejszymi zmianami i wydanych na jej podstawie 
rozporządzeniach Ministra Finansów obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
Stowarzyszenie  sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenie wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną.
Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte                       i 
przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie              z 
obowiązującymi zasadami rachunkowości:
o zasady kompletności przychodów chronologii zapisów księgowych,
o kontynuacji działania,
o istotności,
o ciągłości,
o zasady memoriału,
o zasady współmierności przychodów i kosztów,
o zasady ostrożnej wyceny.
1) Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac 
rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości. 
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:
o nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje.
2) Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia  po aktualizacji wyceny składników 
majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku oraz wartości 
początkowej nieprzekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie 
przekazania do użytkowania. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca 
następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 
ekonomicznej użyteczności.
3) Aktywa finansowe wycenione są w cenach nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty ich wartości.
4) Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po 
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
5)  Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
6) Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych 
okresów sprawozdawczych.
7) Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do 
zapłaty na dzień bilansowy.8) Rezerwy nie są tworzone.
Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych i międzyokresowych biernych kosztów 
operacyjnych. 
2.  Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym
Przyjęte przez naszą Stowarzyszenie zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne 
z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia w sprawozdaniu 
finansowym za 2014 r.
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