
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH
70-481 SZCZECIN
AL. WOJSKA POLSKIEGO 91/93 
0000043245

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Czas trwania działalności jest nieoznaczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2016 r. do 31.12.2016

4) zastosowane uproszczenia przewidzianych dla jednostek małych
Stowarzyszenie, jako jednostka mała, sporządziło uproszczone sprawozdanie finansowe. Zakres informacji 
wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy dla jednostek małych 
korzystających z uproszczeń, określa załącznik numer 5 do ustawy o rachunkowości.
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
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać 
kontynuowaniu przez Stowarzyszenie działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym 
zakresie.

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
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Sporządzono dnia:2017-06-30

Sprawozdanie finansowe jednostki zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości            
     z dnia 29 września 1994 roku.
Oddział sporządza roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą i wg wzorów i zakresu określonych           
w ustawie. W skład tego sprawozdania wchodzą:
a) bilans;
b) rachunek zysków i strat;
c) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje 
i objaśnienia.
Rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym.
Oddział, jako jednostka mała, która nie sporządza uproszczonej informacji dodatkowej, sporządza informację 
dodatkową w zakresie nie mniejszym niż określony w załączniku nr 5 do ustawy.
Oddział, jako jednostka mała, nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, o którym mowa 
w art. 48a. ust.1. ustawy ani rachunku przepływów pieniężnych, o którym mowa w art. 48b. ust. 1 ustawy.
Oddział nie sporządza wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym sprawozdania z działalności jednostek, o 
którym mowa w ustawie o rachunkowości.
Dla potrzeb sprawozdawczości Oddział sporządza również roczne sprawozdanie merytoryczne oraz 
sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego, wg wzorów ustalonych przez Ministra właściwego do 
spraw zabezpieczenia społecznego.
Wynik finansowy za rok obrotowy ustala się za pośrednictwem konta 860 „Wynik finansowy”. Wynik ustala się 
odrębnie na każdej formie działalności: statutowej nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej 
działalności pożytku publicznego i na działalności gospodarczej. 
Wynik na całokształcie działalności stanowi łączny wynik na w/w formach działalności.
Nadwyżka przychodów nad kosztami zwiększa – po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego - przychody 
następnego roku obrotowego, nadwyżka kosztów nad przychodami zwiększa koszty następnego roku 
obrotowego. Nadwyżka przychodów nad kosztami może być przeznaczona na zwiększenie funduszu 
podstawowego - statutowego. 
Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i 
przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami 
statutu lub umowy.
Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
- Wartości niematerialne i prawne wycenia się według wartości nabyci w miesiącu ich przekazania do 
użytkowania.
- Środki trwałe wycenia się według wartości nabycia w miesiącu ich przekazania do użytkowania.
- Do amortyzacji środków trwałych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek 
amortyzacyjnych stanowiących w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów 
amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową od wartości początkowej.
- Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się według rzeczywiście poniesionych kosztów.
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