
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

KOŁO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
WALCZAKA 1 
0000085133

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem 
umysłowym poprzez prowadzenie dla nich placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy w 
zakresie rehabilitacji, wczesnej interwencji, edukacji, rewalidacji i wspierania rozwoju.

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Krajowy Rejestr Sądowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS : 0000085133

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Czas trwania działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony.

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01 styczeń 2014r. do 31 grudzień 2014r.

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
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Sporządzono dnia:2015-05-22

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób 
przewidziany ustawą.
2.Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto 
następujące ustalenia :
a) składniki majątku trwałego, których wartość początkowa nie przekracza 3 500,00zł. odpisywane są 
jednorazowo w koszty w miesiącu oddania do użytkowania. Jeżeli cena nabycia przekracza 500,00 zł. 
wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowe. 
b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3 500,00 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów.
Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych ( umorzeniowych ) stanowi aktualny plan amortyzacji, 
określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową.
3. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów : 
a) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy w cenach nabycia po uwzględnieniu 
    umorzenia ( A II AKTYWA )
b) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy w cenach nabycia po uwzględnieniu umorzenia ( A I AKTYWA )
c) należności i inwestycje długoterminowe nie występują ( A III i IV AKTYWA )
d) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują ( A V AKTYWA )
e) zapasy towarów wyceniono na dzień bilansowy w cenach zakupu ( B I AKTYWA )
f)  należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty ( B II AKTYWA )
g) inwestycje krótkoterminowe wykazano w bilansie w PLN ( B II AKTYWA )
h) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty ( B III PASYWA )
Nadwyżka kosztów nad przychodami za 2013 rok w kwocie 146 293,80 zwiększyła koszty działalności 
statutowej w 2014 roku. 
Fundusz statutowy na dzień 01.01.2014 roku wynosił 1 717 746,73 i w 2014 roku nie uległ zmianie.
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