
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH OTOCZENIA 
"RAZEM"
44-200 RYBNIK
PIASTA 35 
0000311733

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2019-31.12.2019

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

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
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Sporządzono dnia :2020-03-16

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALENIA WYNIKU 
FINANSOWEGO
1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów. 
1) Zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
a) Za środki trwałe uznaje się:
- grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów),
- budynki,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
- maszyny, urządzenia,
- środki transportu,
- inne przedmioty
kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania 
dłuższych niż rok, przeznaczone na własne potrzeby lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy lub innej umowy on podobnym charakterze.
b) Do środków trwałych jednostki zalicza się również obce środki trwałe używane przez nią na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli umowy spełniają warunki określone 
w art.4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. 
c) Składniki majątku o wartości od 500,00 zł do 3500,00 zł zaliczane są do niskocennych środków trwałych 
ewidencjonuje się je w odrębnych księgach inwentarzowych oraz zalicza się do kosztów. Inne przedmioty o 
wartości poniżej 500,00 zł wprowadza się w spis inwentarza, o ile ich przewidywalny okres używania będzie 
dłuższy niż rok. 
d) Każdy środek trwały z wyjątkiem środków trwałych niskocennych jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją 
Środków Trwałych (KŚT).
e) Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu 
przyjęcia do używania:
- prawa majątkowe, autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do: projektów, wynalazków, 
patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych lub użytkowych,
- koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym,
- wartość firmy,
- know-how,
o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o 
podobnym charakterze.
f) Wartość niematerialne i prawne umarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 15 lutego 
1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 
nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku 
zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, umarzane są w miesiącu przekazania do użytkowania.
g) Wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej to:
-w przypadku nabycia w drodze kupna – kwota należna sprzedającemu, powiększona o koszty związane z 
zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania (w 
tym koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, opłaty notarialne, skarbowe, 
odsetki, prowizje, różnice kursowe, cło, akcyzę itp.), pomniejszona o podatek od towarów i usług podlegający 
zwrotowi na podstawie odrębnych przepisów;
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie jest to koszt wytworzenia, za który uważa się wartość 
zużytych składników rzeczowych i usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z narzutami i inne koszty 
dające się zliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Do 
kosztu wytworzenia nie zalicza się kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży, pozostałych kosztów 
operacyjnych i finansowych oraz kosztów nadmiernych braków, nadmiernego zużycia robocizny i innych 
zasobów w trakcie budowy, montażu lub ulepszenia środków trwałych i dostosowania używania,
- w razie nabycia w drodze spadku lub darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość początkową środka 
trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej stanowi cena sprzedaży takiego samego lub podobnego 
przedmiotu z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę 
wartość w niższej wysokości. Za cenę rynkową uważa się cenę stosowaną w danej miejscowości w obrocie 
składnikami tego samego rodzaju, gatunku z uwzględnieniem ich stanu technicznego i stopnia zużycia. W 
przypadku trudności w ustaleniu kosztu wytworzenia środka trwałego jego wartość początkową ustala biegły 
rzeczoznawca z uwzględnieniem cen rynkowych z dnia przekazania składnika do użytkowania.
h) Podstawowym narzędziem ewidencyjnym środków trwałych jest „Księga inwentarzowa środków trwałych” z 
podziałem na grupy środków trwałych, a narzędziem ewidencyjnym wartości niematerialnych i prawnych jest 
„Księga wartości niemat
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Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Maria Kuśka Krzysztof Chełstowski
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