
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2017-06-29

1) nazwa i siedziba organizacji

STOWARZYSZENIE LZS BŁĘKITNI
95-061 DMOSIN
  
0000070803

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdania obejmuje okres od 01-01-2016 do 31-12-2016

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
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w 
dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
przez nią tej 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

Rokiem obrotowym organizacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia 
działalności do końca roku kalendarzowego następującego po tym roku. Krótsze okresy sprawozdawcze 
wchodzące w jego skład to miesięczne okresy sumowania. Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się zgodnie z 
przepisami ustawy o rachunkowości. W przypadkach, w których ustawa o rachunkowości pozostawia swobodny 
wybór w metodzie wyceny aktywów i pasywów, organizacja niezwłocznie po wejściu w posiadanie danego typu 
aktywów/pasywów, dokonuje wyboru sposobów ich wyceny wprowadzając stosowne zmiany w polityce 
rachunkowości.  Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w postaci porównawczej na koniec każdego 
roku obrotowego.  Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości 
nominalnej. Stowarzyszenie nie tworzy rezerw oraz z uwagi na specyfikę działalności nie prowadzi kont 
obejmujących zapasy materiałów i towarów. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na dzień zamknięcia 
ksiąg rachunkowych i obejmuje bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową. Rachunek wyników 
sporządzany jest w wariancie porównawczym. Dane liczbowe w sprawozdaniu wykazuje się w złotych i 
groszach. Księgi rachunkowe prowadzone są w Księdze Handlowej służącej do ewidencji wszystkich operacji 
gospodarczych stowarzyszenia.

Druk: MPiPS


