
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZIEMI ŚWIECKIEJ "INKUBATOR 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"
86-100 ŚWIECIE
CHMIELNIKI 2 B
0000118379

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:  
-     w zakresie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 85.59.B i 70.22.Z
-     w zakresie odpłatnej działalności pożytku publicznego: 85.59.Z i 70.22.Z
-     w zakresie działalności gospodarczej: 68.20.Z

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
wpis Stowarzyszenia został dokonany przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Krajowego Rejestru 
Sądowego  w dniu 14.06.2002 r. Nr KRS – 0000118379, Nr REGON: 092978056
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Czas trwania organizacji nie jest oznaczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

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
Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 
organizację  przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń     dla kontynuowania 
działalności przez organizację.
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
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●  dla rzeczowych składników obrotowych, gdzie ustawa o rachunkowości     pozostawia jednostce swobodę 
wyboru, wartość nabytych materiałów w całości odpisywana jest w koszty w dacie zakupu, pozostałe na dzień 
bilansowy zapasy wycenia się według cen zakupu.
     ● Produkty – produkcja w toku i produkty gotowe nie występują.
     ●Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób         następujący:
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe,
- środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem 
lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen 
ich sprzedaży netto na dzień finansowy,
- należności – w kwocie wymagającej zapłaty
- zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty
- rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej

● Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń na rok 2014
- do ewidencji kosztów stosuje się zespół kont nr 4 „Koszty według rodzajów” oraz zespół 5 „Koszty według 
typów działalności i ich rozliczenie”. Do przeksięgowań służy konto 490
- wydatki na składniki majątku, których wartość nie przekracza kwoty 3500,00 zł   amortyzowane są 
jednorazowo i zaliczane są do kosztów uzyskania w miesiącu oddania ich do użytku.
-składniki majątku, których wartość początkowa przekracza kwotę 3500,00 zł zaliczane są w koszty przy 
pomocy planowanego rozłożenia ich wartości na okres amortyzacji. Amortyzacja wszystkich środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych,  dokonywana jest metodą liniową. Przy ustaleniu okresu amortyzacji 
oraz stawki rocznej stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
- w organizacji prowadzony jest gotówkowy system dla rozliczeń bieżących o niskiej wartości oraz dla wypłat 
zaliczek np. na delegacje. Ruch gotówki ujmowany jest w raporcie kasowym rozliczanym dziennie
 - rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie kalkulacyjnym.
       Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego, w związku z czym wyodrębniane są 
przychody i koszty dotyczące odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Ponadto 
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wspomagającym działalność pożytku 
publicznego, w celu pozyskania dodatkowych środków na realizowanie działalności statutowej.
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