
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: 

 

1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności oraz organ rejestrowy. 

Szczecinecka Fundacja na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych jest 

zarejestrowana pod numerem KRS: 0000182916 

Data rejestracji: 15.12.2003 r. 

Numer REGON: 331424407 

Numer NIP: 673-175-52-42 

Podstawowy przedmiot działalności: 

 

Celem statutowym Fundacji jest: 

1) Świadczenie osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych pomocy 

rzeczowej, finansowej, prawnej, psychologicznej, 

2) Podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

3) Pomoc w organizacji opieki medycznej i rehabilitacyjnej, 

4) Upowszechnianie wiedzy o zasadach odpowiedzialności prawnej sprawców 

wypadków drogowych, 

5) Ochrona i promocja zdrowia, 

6) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

7) Niesienie pomocy osobom ubogim i potrzebującym, 

8) Prowadzenie i wspieranie działań humanitarnych i akcji dobroczynnych, w tym 

dystrybucja żywności. 

 

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia obejmuje okres od 01 stycznia 2018 do 31 

grudnia 2018 r. 

 

3. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony 

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony. 

 

 

 

4. Założenie kontynuowania działalności: 

Roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia sporządzono przy założeniu 

kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są 

nam znane żadne okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla 

kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.  

 

5.  Omówienie polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 

(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego w zakresie, w jakim ustawa 

pozostawiła prawo wyboru. 



 

- 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 także dokonywania odpisów 

amortyzacyjnych umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza się 

sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były 

porównywalne. 

 

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się po cenie nabycia, przy 

czym wytworzone we własnym zakresie wycenia się po koszcie wytworzenia. Wartości 

te pomniejszane są o odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 

 

- środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł. amortyzuje się według stawek 

wynikających z rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych  

 

- obiekty mające cechy środków trwałych o przewidywanym okresie użytkowania 

ponad 1 rok, ale o cenie nabycia powyżej 3.500 zł a niższej niż 10.000 zł. podlegają 

zaliczeniu w 100 %  w koszty w miesiącu ich wydania do użytkowania 

 

- odpisy amortyzacyjne naliczane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób 

prawnych , w/g wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych (załącznik do ustawy z dnia 

9 czerwca 2000r., poz. 700) 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości 

nominalnej 

 

- należności i zobowiązania w walucie polskiej wykorzystywane są wg wartości 

podlegającej zapłacie ; w walucie obcej ujmuje się w księgach rachunkowych po 

średnim kursie kupna –sprzedaży dla danej waluty stosowanej przez Narodowy bank 

Polski. 

 


