Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
POLSKIE STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA,
ul. KROWODERSKA 24/1, 31-142 KRAKÓW KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania działalności Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
od 01-01-2018 do 31-12-2018
4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.
Nie istnieją żadne okoliczności będące zagrożeniem kontynuowania działaności Stowarzyszenia.
5) 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
Wartości niematerialne i prawne
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego
wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności
dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki o wartości powyżej 3 500,00 zł. Aktywa o wartości do 3 500,00 złotych
netto można zaliczyć bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w
miesiącu zakupu tych aktywów.Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych
o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu
oddania do użytkowania i nalicza się wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy
zastosowaniu metody liniowej.
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji posiadanych wartości niematerialnych i prawnych w drodze weryfikacji. Na tej
podstawie ustala się tytuły podlegające ewentualnym odpisom
aktualizacyjnym.
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe
Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do
użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości
przekraczającej 3 500,00 zł. Aktywa o wartości do 3 500,00 złotych netto można zaliczyć bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w
miesiącu zakupu tych aktywów albo w miesiącu następnym.
Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację
rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania do
użytkowania i nalicza się wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a także ustalonych
indywidualnie zgodnie z art. 16j-16m ww. ustawy. Amortyzację
oblicza się przy zastosowaniu metody liniowej.
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Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji posiadanych środków trwałych pod kątem ich dalszej przydatności w działalności
Jednostki, zakończonej stosownym protokołem. Na tej podstawie
ustala się tytuły podlegające ewentualnym odpisom aktualizacyjnym zmniejszającym wartość środków trwałych.
Inwentaryzację w drodze spisu z natury środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie
przeprowadza się raz w ciągu 4 lat, o ile znajdują się one na terenie
strzeżonym.
Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie są zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego
środka trwałego. Wycenia się je w wysokości ogółu kosztów
pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji niezakończonych zadań inwestycyjnych w drodze weryfikacji, potwierdzonej
stosownym protokołem. Na tej podstawie ustala się tytuły
podlegające ewentualnym odpisom aktualizacyjnym.
Środki trwałe przyjęte w leasing
W związku z art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości Jednostka kwalifikuje wszystkie umowy najmu, dzierżawy i podobne, w tym leasingowe
zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.
Należności długoterminowe
Do należności długoterminowych zalicza się tytuły wymagalne w okresie dłuższym niż 12 najbliższych miesięcy. Należności długoterminowe
wycenia się:
- na dzień ich powstania według wartości nominalnej, a jeżeli są wyrażone w walucie obcej podlegają przeliczeniu według kursu średniego NBP
na ten dzień lub po kursie ustalonym w innym wiążącym
jednostkę dokumencie (np. celnym),
- na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, pomniejszonej o dokonane w uzasadnionych przypadkach
odpisy aktualizujące. Należności wyrażone w walutach przelicza się
według kursu średniego danej waluty ustalonego przez NBP na ten dzień.
Odpisu aktualizującego wartość należności dokonuje się metodą szczegółowej identyfikacji odbiorcy. Nie stosuje się odpisu ogólnego.
Inwestycje długoterminowe
Jednostka nie prowadzi inwestycji długoterminowych. Stosowne zasady wyceny zostaną ustalone w drodze aneksu do niniejszego opracowania
w momencie wystąpienia podobnych zdarzeń.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Inne rozliczenia międzyokresowe
Jednostka dokonuje długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.
Należności krótkoterminowe
Obejmują one ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów
finansowych, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia
bilansowego.
Na dzień powstania należności wycenia się w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności wyceniane są kwocie wymaganej zapłaty z
zachowaniem ostrożności. Odsetki od należności
przeterminowanych szacowane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy, z tym że decyzję o obciążeniu kontrahenta podejmuje każdorazowo
Zarząd Jednostki. Na należności odsetkowe tworzy się odpis
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aktualizujący w pełnej ich wartości i odnosi się go w ciężar kosztów finansowych.
Na należności przeterminowane tworzy się odpisy aktualizacyjne wg poniższych zasad:
Okres przeterminowania (w mies.) Poziom odpisu aktualizującego
do 6 mies. 0%
od 6 mies. do 12 mies. 50%
pow. 12 mies. 100%
Należności dochodzone na drodze sądowej obejmowane są odpisem aktualizującym w pełnej ich wartości. W momencie uzyskania
pozytywnego wyroku sądowego w księgach rachunkowych ujmuje się pełną
wartość odsetek do dnia wydania wyroku oraz zasądzone zgodnie z wyrokiem koszty postępowania sądowego i ewentualne inne kwoty
wskazane przez sąd, a następnie obejmuje się je odpisem
aktualizującym w pełnej wartości do momentu ich zapłaty.
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych należności po kursie średnim ustalonym dla danej waluty obcej
przez NBP na ten dzień.
Operacje zapłaty należności na rachunku bankowym wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
przeprowadzenia po kursie kupna walut stosowanym przez bank z którego
usług Jednostka korzysta.
Inwentaryzację należności przeprowadza się:
- należności handlowych i innych - w drodze potwierdzenia sald;
- należności spornych i wątpliwych, należności wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych oraz z tytułów publicznoprawnych – w
drodze weryfikacji ich stanu.
Inwestycje krótkoterminowe
Jednostka nie posiada innych inwestycji krótkoterminowych oprócz środków pieniężnych. Jednostka gromadzi środki pieniężne w kasie oraz
na rachunkach bankowych.
Środki pieniężne w walucie obcej na rachunku bankowym i w kasie ewidencjonuje się w ciągu roku wg metody FIFO (pierwsze weszło
pierwsze wyszło).
Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej, a lokaty bankowe w wartości odsetek uzyskanych do tego dnia.
Posiadane waluty obce wycenia się po kursie średnim ustalonym dla
danej waluty obcej przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.
Inwentaryzację środków pieniężnych przeprowadza się dla:
- gotówki w kasie - w formie spisu z natury;
- środków pieniężnych na rachunkach bankowych – w formie potwierdzenia sald. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Jednostka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów celem zachowania współmierności przychodów i kosztów. Rozliczaniu w czasie
podlegają poniesione wydatki, które dotyczą kosztów (lub
przychodów) następnych okresów obrotowych. Jednostka rozlicza miesięcznie poszczególne tytuły wydatków. W przypadku jednak gdy dany
wydatek nie przekracza kwoty 3 500,00 zł, Jednostka może
zaliczyć go jednorazowo w koszty okresu, którego dotyczy.
Fundusze własne
Wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad
określonych przepisami prawa.
Kapitał podstawowy wykazuje się w wartości ustalonej w umowie Jednostki wpisanej do KRS. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady
ujmuje się jako należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna).
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Na kapitał własny w pozycji „zyski i straty z lat ubiegłych” odnosi się:
- korekty popełnionych w poprzednich latach błędów podstawowych w następstwie których sprawozdania finansowego za rok lub lata
poprzednie nie można uznać za przedstawiające sytuację majątkową i
finansową oraz wynik finansowy w sposób rzetelny i jasny,
- skutki zmian zasad wyceny.
Rezerwy
Wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości.
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
Jednostka ze względu na strukturę zatrudnienia oraz występowanie jedynie odpraw emerytalnych w kwotach wynikających z Kodeksu pracy
nie ujmuje w księgach rezerw na świadczenia emerytalne i podobne.
Zobowiązania długo i krótkoterminowe
Zobowiązania wyceniane są:
- na dzień ich powstania według wartości nominalnej, a jeżeli są wyrażone w walucie obcej podlegają przeliczeniu według kursu średniego NBP
na ten dzień lub po kursie ustalonym w innym wiążącym
jednostkę dokumencie (np. celnym),
- na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty (tj. wraz z odsetkami oszacowanymi we własnym zakresie z uwzględnieniem not
odsetkowych otrzymanych od kontrahentów). Zobowiązania wyrażone w
walutach przelicza się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez NBP na ten dzień.
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności oraz odnoszenie ich skutków finansowych obejmują
w szczególności:
- równowartość otrzymanych od odbiorców lub należnych środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach
sprawozdawczych,
- otrzymane środki pieniężne na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac
rozwojowych, jeżeli stosownie do odrębnych przepisów nie zwiększają
one kapitałów własnych; zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają równolegle do odpisów amortyzacyjnychumorzeniowych pozostałe przychody operacyjne; do środków
trwałych i kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł zasady te stosuje się odpowiednio w odniesieniu także do przyjętych
nieodpłatnie (także w formie darowizny) środków trwałych, środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych,
Bierne rozliczenia międzyokresowe obejmują w szczególności kwoty kosztów, które dotyczą danego roku obrotowego, a które nie zostały
jeszcze przez kontrahenta

Data sporządzenia: 2019-03-28
Data zatwierdzenia: 2019-06-17
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Jacek Czerw

Wojciech Zięba - Prezes
Maria Rzegocka-Piela - Wiceprezes
Bożena Kawecka - Skarbnik
Katarzyna Urban - Sekretarz
Adam Kisiel - Członek

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

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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