WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SIEDLECKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM
Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
ZA 2007 ROK

1. Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Siedlcach ul.
Chmielna 12, 08-110 Siedlce, REGON 71036268200022, NIP 821-16-41-272, działa
na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z
1989 r. z późniejszymi zmianami)) oraz Statutu Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy
Osobom z Chorobą Alzheimera zarejestrowanego w rejestrze stowarzyszeń A pod
numerem 730 dnia 06.09.1994 r
Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera jest osobą prawną
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000036260.
2. Czas trwania działalności SSCA nie jest ograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe SSCA obejmuje okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy załoŜeniu kontynuowania
działalności SSCA w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagroŜenie kontynuowania tej działalności.
5. Zasady rachunkowości.
Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego SSCA za 2007r. stosowano zasady
rachunkowości określone w ustawie o rachunkowości z dnia 29 wrzenia 1994 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi,
nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz. 1539)
6. Metody wyceny aktywów i pasywów.
Aktywa i pasywa wyceniane są wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. W
zakresie, w którym ustawa o rachunkowości pozostawia moŜliwość wyboru stosuje się
następujące metody wyceny:
7. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne.
Dla środków trwałych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych metodą liniową
i według stawek jak dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Środki
trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, której wartość graniczną
przyjmuje się jak wartość określoną w przepisach podatkowych, amortyzuje się
jednorazowo w miesiącu oddania do uŜywania. Środki trwałe w budowie wycenia się
w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem
lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Dla
wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych według
stawek, jak dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.
8. Materiały
Wszystkie zakupione materiały są odnoszone bezpośrednio w koszty.

9. Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu otrzymania środków pienięŜnych
na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych
w budowie, a takŜe nieodpłatnie otrzymane środki trwałe oraz środki trwałe w
budowie zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do
odpisów amortyzacyjnych.
10. Pomiar wyniku finansowego i sposób sporządzenia sprawozdania finansowego.
SSCA sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Sprawozdanie
finansowe SSCA sporządzone zostało zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
ze szczegółowością określoną załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla
niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących
działalności gospodarczej.
11. Na sprawozdanie finansowe Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą
Alzheimera za 2007r. składa się:
• Bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku.
• Rachunek zysków i strat za rok 2007.
• Zestawienie zmian w funduszu statutowym za 2007 rok.
• Informacja dodatkowa, o której mowa w art. 48 ust.2 ustawy o rachunkowości
załącznik nr 1.

Siedlce, dnia 21.01.2008 r.
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