
Dodatkowe informacje i objaśnienia - Wprowadzenie do 

sprawozdania finansowego 

1. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” z siedzibą 

w Rudzie Śląskiej zostało sporządzone według sprawozdania z załącznika nr 6 przeznaczonego dla 

jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w 

art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy. 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” zostało wpisane do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000235253. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 

„Przystanek” posiada identyfikator statystyczny REGON: 240128620 oraz numer identyfikacji 

podatkowej NIP: 641-235-44-08. 

2. Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 

01.01.2020 i kończący się 31.12.2020. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 

Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od 

dnia bilansowego, w niezmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności 

wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 

3. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości 

Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim, w złotych i groszach. 

Zdarzenia ujmuje się 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 zasadami 

memoriału, współmierności przychodów kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

Ewidencję kosztów działalności prowadzi się w układzie rodzajowym kosztów. 

Przychody z działalności statutowej obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty ujmowane 

w okresach, których dotyczą. 

Podatek dochodowy od osób prawnych nie występuje, gdyż zgodnie z zapisami Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, Stowarzyszenie przeznacza całość dochodów na cele statutowe. 

4. Metody wyceny aktywów i pasywów 

Wszystkie grupy aktywów wycenia się według cen zakupu. 

Składnik majątku o przewidywanym okresie użytkowania jednego roku oraz wartości nie 

przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych są 

jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów momencie przekazania do użytkowania. 

Środki trwałe o wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym 

od osób prawnych są umarzane i amortyzowane zgodnie z zapisami ustawy o PDOP. 

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

pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 



Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą 

przyszłych okresów sprawozdawczych. 

Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i 

zasad określonych przepisami prawa i statutu.  

5. Ustalenie wyniku finansowego 

Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i 

przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami 

memoriału, współmierności przychodów kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

Na wynik finansowy Stowarzyszenie wpływają ponadto: 

• Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Stowarzyszenia,  

• Przychody i koszty finansowe. 

6. Ustalenie sposobu sporządzania sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane według sprawozdania z załącznika nr 6 do ustawy o 

rachunkowości. 

 

 


