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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 ro k 
 
 
1. Firma, siedziba i adres organizacji oraz numer w e właściwym rejestrze s ądowym 

  Polskie Stowarzyszenie POLIO+ 
 20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1/3 pok.723 
 REGON : 363732822 
NIP: 7123308242 
 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego - Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
Nr w rejestrze KRS: 0000602283 
Data wpisu: 15.02.2016 r. 

 
2. Wskazanie okresu trwania działalno ści organizacji 

Czas trwania działalności organizacji jest nieograniczony. 
 



3. Okres obj ęty sprawozdaniem finansowym  

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od powstania Stowarzyszenia 15.02. 
2016 r. do 31.12.2016 r.  

 
4. Zastosowane zasady rachunkowo ści przewidziane dla jednostek mikro z 

wyszczególnieniem wybranych uproszcze ń 

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy zastosowaniu wybranych 
uproszczeń: 
• sprawozdanie finansowe obejmuje uproszczony bilans oraz uproszczony rachunek 

zysków i strat – sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o 
rachunkowości, 

• odstępuje się od obowiązku sporządzania informacji dodatkowej, pod warunkiem 
ujawnienia informacji wskazanych w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości, w 
informacjach uzupełniających do bilansu, 

• rezygnuje się ze stosowania zasady ostroŜności przy wycenie aktywów i pasywów, 
jednocześnie wskazuje się, Ŝe nie jest konieczne dokonywanie odpisów 
aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów ani tworzenie rezerw na 
zobowiązania, których wysokość lub termin wymagalności nie są znane. 

• nadwyŜkę przychodów nad kosztami przeznacza się na zwiększenie przychodów z 
działalności statutowej roku następnego lub na zwiększenie funduszu statutowego. 
 

5. Informacja o kontynuacji działalno ści organizacji 

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy załoŜeniu kontynuowania 
działalności przez Stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłuŜej. Nie są znane 
okoliczności, które wskazywałyby na istnienie powaŜnych zagroŜeń dla kontynuowania 
przez Stowarzyszenie działalności.  

 
6. Przyj ęte zasady (polityka) rachunkowo ści. 

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w 
kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, 
jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym takŜe dokonywania odpisów 
amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza 
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były 
porównywalne. 

 

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: 

• Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg cen nabycia.  

• Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych stosuje się stawki 
przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik 
do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości 
nieprzekraczającej 3 500 zł. odpisywane są pełną wartością składników majątku 
trwałego w dniu wydania ich do uŜytkowania.  

• Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się według wartości nominalnej. 

• Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wynik finansowy przeksięgowuje się na 
fundusz statutowy lub na przychody (koszty) statutowe następnego roku. 

 
Lublin, dnia 27.03.2017 r. 



 

 Polskie Stowarzyszenie POLIO+    
 Lubomelska1/3 lok. 723    
 20-072  LUBLIN  REGON: 363732822 

BILANS na dzie ń 31.12.2016 

     

   Stan na 
 

AKTYWA 
  początek roku koniec roku 

 A. Aktywa trwałe, w tym:   0,00 0,00 
 – środki trwałe   0,00 0,00 
 B. Aktywa obrotowe, w tym:   0,00 1 727,29 
 – zapasy   0,00 0,00 
 – naleŜności krótkoterminowe   0,00 0,00 

 Aktywa razem   0,00 1 727,29 

     

   Stan na 
 

PASYWA 
  początek roku koniec roku 

 A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:   0,00 1 727,29 
 – kapitał (fundusz) podstawowy   0,00 0,00 

 
– naleŜne wpłaty na kapitał podstawowy 

(wielkość ujemna)   0,00 0,00 

 
B. Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania, 

w tym:   0,00 0,00 
 – rezerwy na zobowiązania   0,00 0,00 
 – zobowiązania z tytułu kredytów i poŜyczek   0,00 0,00 

 Pasywa razem   0,00 1 727,29 

     
 Data sporządzenia: 20.03.2017  Podpisy:  
     



 Polskie Stowarzyszenie POLIO+    
 Lubomelska1/3 lok. 723    
 20-072  LUBLIN  REGON: 363732822 

 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2016  

     

     Rok 
poprzedni 

Rok 
bieŜący 

 

A. Przychody podstawowej działalno ści operacyjnej i 
zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów 
(zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość 
ujemna) 0,00 2 095,00 

 
 
B. Koszty podstawowej działalno ści operacyjnej: 0,00 377,00 

 I. Amortyzacja   0,00 0,00 
 II. ZuŜycie materiałów i energii   0,00 0,00 

 
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 0,00 0,00 
 IV. Pozostałe koszty   0,00 377,00 

 
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja warto ści 

aktywów 0,00 9,29 

 
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja 

warto ści aktywów   0,00 0,00 
 E. Podatek dochodowy   0,00 0,00 

 G. Wynik finansowy netto ogółem (A−B+C−D−E), w tym:  0,00 1 727,29 
 I. NadwyŜka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 0,00 1 727,29 
 II. NadwyŜka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)     

     
 Data sporządzenia: 27.03.2017  Podpisy:  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Polskie Stowarzyszenie POLIO+ 
20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1/3 pok.723 
REGON: 363732822 

 
Informacje uzupełniaj ące do bilansu 

 
1. Kwota wszelkich zobowi ązań finansowych, w tym z tytułu dłu Ŝnych instrumentów 

finansowych, gwarancji i por ęczeń lub zobowi ązań warunkowych nieuwzgl ędnionych 
w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzy telno ści zabezpieczonych rzeczowo; 
wszelkie zobowi ązania dotycz ące emerytur oraz jednostek powi ązanych lub stowarzyszonych 
są ujawniane odr ębnie. 

Polskie Stowarzyszenie POLIO+ nie posiada zobowiązań finansowych. 
 
2. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom o rganów administruj ących, zarz ądzających 

i nadzoruj ących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunk ów oraz wszelkich kwot 
spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a tak Ŝe zobowi ązań zaciągniętych w ich imieniu 
tytułem gwarancji i por ęczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla  kaŜdej 
kategorii.  

Polskie Stowarzyszenie POLIO+ nie udzieliło poŜyczki ani innego świadczenia o podobnym 
charakterze członkom organów zarządzających i nadzorujących. 

 
3. Informacja o udziałach (akcjach) własnych:  

Polskie Stowarzyszenie POLIO+  nie posiada udziałów własnych. 
 
4. Informacja o sposobie przeznaczenia nadwy Ŝki przychodów nad kosztami uzyskania za rok 

obrotowy. 

NadwyŜka przychodów nad kosztami uzyskania w wysokości 1727,29 zł. zostanie w całości 
zaliczona do przychodów z działalności statutowej w roku następnym pod datą zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego lub przeznaczona na zwiększenie Funduszu statutowego. 

5. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodó w ze wskazaniem ich źródeł w tym 
przychodów okre ślonych statutem wraz z informacj ą o strukturze kosztów stanowi ących 
świadczenia pieni ęŜne i niepieni ęŜne okre ślone statutem oraz o strukturze kosztów 
administracyjnych. 

 

Przychody z działalno ści statutowej          2 095,00 zł. 

Składki brutto określone statutem 2 095,00 zł. 

Przychody finansowe: odsetki z bie Ŝącego rachunku 
bankowego  9,29 zł. 

Pozostałe przychody  0,00 zł. 

 

Koszty realizacji działalno ści statutowej  377 zł. 

Koszty administracyjne                               0,00 zł. 

Pozostałe koszty  0,00 zł. 

          Podpisy: 

 

Lublin, dn. 27 marca 2017 r. 


