
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM "DAJ SZANSĘ"
35-309 RZESZÓW
REJTANA 22 2
0000350492

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
1) reprezentowanie i obrona interesów osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci z porażeniem mózgowym, 
ich rodziców i opiekunów,
2) podnoszenie wiedzy fachowej w zakresie leczenia, rehabilitacji i pomocy socjalnej osobom 
niepełnosprawnym, szczególnie rodziców i osób działających na rzecz dzieci z porażeniem mózgowym,
3) pomaganie osobom niepełnosprawnym w dostępie do korzystania z różnych form leczenia                       i 
rehabilitacji,
4) propagowanie inicjatyw społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci z porażeniem 
mózgowym, ich rodziców i opiekunów mających na celu rozwój nowoczesnej, kompleksowej rehabilitacji i 
poprawę opieki nad dzieckiem spastycznym, poprawę ich sytuacji materialnej,
5) przeciwdziałanie marginalizacji i dyskryminacji osób niepełnosprawnych,
6) uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci                    z 
porażeniem  mózgowym i ich rodziców, między innymi poprzez współpracę ze środkami masowego przekazu 
oraz integrację społeczną.
7) Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2014-31.12.2014

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
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
jednostkę.Nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez Stowarzyszenie 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

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2015-05-14

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694, z późniejszymi zmianami).

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

Bilans
Rachunek zysków i strat
Informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i 
objaśnienia.
Metody i zasady wyceny aktywów:
1. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metoda liniową, stosując zasady, metody i 
stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
2. środki trwałe o niskiej wartości (do 3,500 zł) amortyzuje się jednorazowo, w kwocie odpowiadającej ich 
wartości w momencie przekazania do użytkowania
3. materiały wycenia się w cenach ich zakupu, a wartość ich zakupu odnosi się  w ciężar kosztów bezpośrednio 
po ich poniesieniu
4. Należności ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wg kwoty wymaganej zapłaty 
z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych. 
5. Rozliczenia międzyokresowe ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wyceniane 
są wg wartości nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne. 
6. Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty 
wymagającej zapłaty. Wycenę bieżącą rezerw na dzień wprowadzenia do ksiąg dokonuje się wg wiarygodnie 
oszacowanej wartości i na dzień bilansowy również wg uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości. 
7. środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg. wartości nominalnej.
8. Koszty w Stowarzyszeniu ewidencjonowane są w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 i 
funkcjonalnym na kontach zespołu 5. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym. 

Sposób prowadzenia ksiąg, w tym stosowanie zakładowego planu kont, wykaz ksiąg rachunkowych, system 
przetwarzania danych oraz rozwiązania organizacyjne w zakresie ochrony danych stanowią odrębną 
dokumentację zatwierdzoną przez kierownika jednostki.

Druk: MPiPS


