
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019 

 

1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi, 34-231 
Juszczyn 542 B;  
Koło jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Numer KRS – 0000336571 
Data rejestracji – 14.09.2009 r. 
 
 

2. Okres trwania działalności organizacji nie jest ograniczony w statucie. 
 
 

3. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
 
 

4. Jednostka sporządza bilans dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie według wzoru z załącznika nr 6 do 
ustawy o rachunkowości; 
 
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy                  
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie według wzoru                     
z załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości; 
 
Jednostka sporządza informację dodatkową określoną w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości; 
 
Jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym; 
 
Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych; 
 
Jednostka dokonuje wyceny aktywów w wartościach historycznych, tj. w cenie nabycia, koszcie 
wytworzenia oraz w kwocie wymaganej zapłaty, zaś zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty; 
 
 

5. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 
12 miesięcy  i dłużej. 
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 
kontynuowania przez organizację działalności. 
 
 

6. Metody wyceny aktywów i pasywów, które jednostka zastosowała: 
 
- Środki trwałe – wg ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne 
- Zapasy materiałów – wg rzeczywistych cen zakupu 
- Należności – wg kwoty wymagającej zapłaty 
- Zobowiązania – wg kwoty wymagającej zapłaty 
- Środki pieniężne – wg wartości nominalnej 
- Fundusze własne oraz pozostałe składniki aktywów i pasywów – wg wartości nominalnej; 
 
Metodą amortyzacji środków trwałych jest metoda liniowa z uwzględnieniem stawek określonych                 
w wykazie. 

 


