
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:

1) nazwa i siedziba organizacji

POLSKIE STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA
31-142 KRAKÓW
KROWODERSKA 24 1
0000140437

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01-01-2017 do 31-12-2017

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

5) 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
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację co najmniej 
12 miesięcy i dłużej.
Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez 
Stowarzyszenie działalności.
6) 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)

7) 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

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (również 
amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących działalności 
gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz.1539  ze zm.). 
Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej do 3 500 zł, odpisuje się w miesiącu 
ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów. Przedmioty o okresie używania 
dłuższym niż rok i o wartości powyżej 3 500,00 zł, zalicza się do środków trwałych.
Amortyzowane są metodą liniową według zasad i stawek podatkowych.
Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczającej kwoty 3.500,00 zł. odpisuje się 
jednorazowo  w koszty. Pozostałe wartości niematerialne są amortyzowane według zasad i stawek 
podatkowych.
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach 
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów 
(w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza 
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
W roku obrotowym 2017 nie wystąpiły zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.
Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia gospodarcze po dacie bilansu nie ujęte w księgach rachunkowych.
W okresie od 13-02-2017 r. do 28-02-2017 r. została przeprowadzona kontrola z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, która dotyczyła między innymi prawidłowości i rzetelności obliczania składek  na ubezpieczenia 
społeczne, prawidłowości i terminowości opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe 
oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 
Kontrola dotyczyła  okresu: styczeń 2013 r do grudzień 2015 r.

Druk: MPiPS


