
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:

1) nazwa i siedziba organizacji

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STAŃKOWEJ
38-711 STAŃKOWA
 35 
0000210657

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
rok obrotowy 2017 (od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 201

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
Na dzień sporządzania sprawozdania nie są znane żadne okoliczności, wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania działalności jednostki.
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

Jednostka prowadzi księgi rachunkowe według zasad dla jednostek mikro zawartej w Ustawie o rachunkowości 
z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. 
Sprawozdanie finansowe przygotowane zostało zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie o rachunkowości z 
dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. 
Jednostka sporządza sprawozdanie składające się z: informacji wstępnej, rachunku zysków i strat w układzie 
porównawczym, bilansu oraz informacji dodatkowych.
Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz 
przychody oraz związane z tymi przychodami koszty z zasadami współmierności przychodów i kosztów oraz 
ostrożnej wyceny.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według obowiązujących stawek. Środki trwałe wycenia się według 
faktur, protokołów przekazania lub według obowiązujących stawek. Do amortyzacji środków trwałych oraz 
wartości materialnych i niematerialnych stosuje sie amortyzacje liniową oraz stawki amortyzacyjne 
przewidziane w wykazie rocznym, Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się wg informacji 
umieszczonych w części: informacje dodatkowe.

Druk: MPiPS


