
 
 
 
 
 
 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
ZA 2016 ROK 

 
 
 
 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku (zwane dalej Stowarzyszeniem) z siedzibą          
w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek. 
 

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających        
samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań) 
Stowarzyszenie nie posiada żadnych jednostek organizacyjnych. 
 

 3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 
Według PKD 2004 – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej          
niesklasyfikowana - 91 33 Z 
Według PKD 2007 – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej          
niesklasyfikowana - 94 99 Z 
 
 
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego          
rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny  
w systemie REGON 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego            
Rejestru Sądowego, data wpisu 03.02.2006 r., REGON 120203440 
 

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja) 
Mariusz Brańka - Prezes, 
Bartłomiej Kasperczyk - Wiceprezes, 
Agnieszka Gibas - Sekretarz, 
Bogumiła Pazdan - Skarbnik, 
Katarzyna Bielas - Członek Zarządu. 
 
6. Określenie celów statutowych organizacji 

Celem stowarzyszenia jest realizacja i koordynacja zadań publicznych w zakresie: 
 

1. Ochrony i promocji zdrowia – organizowanie imprez z zakresu profilaktyki i           
promowania zdrowego i higienicznego stylu życia. 

2. Organizowania imprez kulturalnych ( imprezy integracyjne, kulturalno-oświatowe). 



3. Działania na rzecz promocji gminy. 
4. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej            

oraz wyrównanie szans tych osób i rodzin. 
5. Działalności charytatywnej.  
6. Podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości        

narodowej, obywatelskiej, kulturowej. 
7. Działalności na rzecz mniejszości narodowych. 
8. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.  
9. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz          

zagrożonych zwolnieniem z pracy. 
10. Upowszechnienia i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw           

kobiet i mężczyzn. 
11. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 
12. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
13. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 
14. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 
15. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom       

społecznym. 
16. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a           

także działań, wspomagających rozwój demokracji. 
17. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów. 
18. Działań na rzecz integracji europejskich oraz rozwijania kontaktów i współpracy          

między społeczeństwami. 
19. Promocji i organizacji wolontariatu. 
20. Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo       

organizacje pozarządowe. 
 

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony  
w statucie 
Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony. 
 
8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym  
Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 
 

9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji            
wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania       
finansowe.  
Nie dotyczy. 
 
10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu         
kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz          
czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania          
przez nią działalności.  
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez        
Stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. 
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla            
kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności. 
 



 
 
11. 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 pozostawiła         
jednostce prawo wyboru.  
Rachunkowość Stowarzyszenia za wspomniany w punkcie 8 okres prowadzona była w           
oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. Nr 76 z                   
2002 r., poz. 694 z późn. zm.). 
Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy, z wyjątkiem pierwszego roku          
obrotowego, który stanowi okres od 1 marca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 
W okresie objętym sprawozdaniem nie dokonano zmian w metodach księgowości i wyceny            
składników aktywów Stowarzyszenia. 
Aktywa i pasywa Stowarzyszenie wycenia nie rzadziej niż na dzień bilansowy według            
następujących zasad: 
 
● Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub             

kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków         
trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z            
tytułu trwałej utraty wartości. 
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego          

powiększają koszty jego ulepszenia tj. przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub          
modernizacji – przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób              
prawnych (3.500,00 zł). 

Od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych z           
wyjątkiem gruntów, dzieł sztuki i eksponatów muzealnych dokonuje się miesięcznych          
odpisów amortyzacyjnych według aktualnego planu amortyzacji zawierającego stawki        
procentowe ustalone zgodnie z przepisami podatkowymi w stosunku rocznym. 

Koszty amortyzacji (Wn) równoważy zapis umorzeń (Ma). Do wysokości określonej          
ustawą podatkową środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się i umarza                 
jednorazowo, księgując amortyzację w koszty amortyzacji (3.500,00 zł). 

Wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne                   
lub umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w                   
odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz rezerwowy z                     
aktualizacji wyceny. 

Amortyzację i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych                   
nalicza się jednorazowo za okres całego roku za pomocą metody liniowej. 
 
● Należności i udzielone pożyczki wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, z           

zachowaniem ostrożności. 
 
● Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania          

finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów          
finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według            
wartości godziwej. 

 
 

● Rezerwy wyceniane są w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 
 



● Fundusze i kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości            
nominalnej. 

 
● Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej. 
     Gotówkę oraz pieniądze ulokowane na rachunkach bankowych wyrażone w walutach 
     obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym w tym dniu średnim kursie 
     ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, chyba że w zgłoszeniu celnym 
     lub innym wiążącym Stowarzyszenie dokumencie ustalony został inny kurs. 
 
Na wynik finansowy netto Stowarzyszenia składają się: 
● wynik finansowy na działalności statutowej, 
● wynik finansowy brutto na całokształcie działalności, 
● wynik operacji nadzwyczajnych. 
 
Stowarzyszenie obowiązane jest sporządzić roczne sprawozdanie finansowe na dzień         
kończący rok obrotowy.  
Sprawozdanie to składa się z: 
● bilansu, gdzie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg            

rachunkowych (dzień bilansowy), tj. na dzień 31 grudnia, poprzedniego i bieżącego roku            
obrotowego; bilans ten jest bilansem jednostkowym, 

● rachunku wyników - wykazuje się oddzielnie przychody i koszty oraz zyski i straty za              
poprzedni i bieżący rok obrotowy, 

● informacji dodatkowej zawierającej nieobjęte bilansem oraz rachunkiem wyników        
informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej Stowarzyszenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


