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2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

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

1. Ewidencję analityczną – ilościową pozostałych środków trwałych, tj. takich, których wartość jest mniejsza lub 
równa ogłoszonej wartości środka trwałego w danym roku – (zgodnej z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT)  
opublikowanej w rozporządzeniu Rady Ministrów)  prowadzi się w sposób uproszczony. Uproszczenie polega 
na sporządzaniu corocznej inwentaryzacji i ujmowaniu tych środków w spisie z natury zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie o rachunkowości.
1.1. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej 
lub niższej 1.500 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów.
1.2. Przedmioty o wartości początkowej ponad 1.500 zł do 3.500 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej 
środków trwałych i umarza jednorazowo w miesiącu ich wydania do używania.
1.3. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich 
wartości w koszty.
2. Środki trwałe o wartości początkowej ponad 3.500 zł amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich 
użytkowania, z zastosowaniem liniowej amortyzacji.
3. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej ponad 3.500 zł amortyzowane są proporcjonalne 
do ich okresu użytkowania.

Składniki rzeczowe majątku obrotowego podlegają tylko ewidencji wartościowej. Środki pieniężne wykazuje się 
w wartości nominalnej. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, bez stosowania zasady 
ostrożności. Region nie tworzy rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób 
prawnych.
W Regionie nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak odprawy emerytalne oraz 
nagrody jubileuszowe.
Region ze względu na specyfikę działalności, nie prowadzi kont obejmujących zapasy materiałów i towarów.
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