
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:

1) nazwa i siedziba organizacji

TOWARZYSTWO WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY "BALLO"
44-240 ŻORY
UL. DOLNE PRZEDMIEŚCIE 1 
0000150336

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017

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
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej 
się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 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. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów 
wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową, składniki majątku o 
wartości niższej niż 3.500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty.
3. Środki trwałe w budowie wycenia się po koszcie nabycia lub wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości.
4. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się według ceny 
nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
5. Udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 4) inwestycje zaliczone do aktywów trwałych 
wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
6. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny rynkowej lub według nabycia, zależnie od tego, która z 
nich jest niższa. 
7. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie 
wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
8. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, 
z uwzględnieniem odpisów aktualizujących.
9. Należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych   wycenia się według skorygowanej ceny 
nabycia. 
10. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
11. Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
12. Udziały własne wycenia się według cen nabycia.
13. Kapitały własne , z wyjątkiem akcji własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości 
nominalnej. 
• Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym.
• Wynik finansowy ustalany jest metodą porównawczą, jednostka sporządza rachunek zysków i strat w 
wariancie ustalonym dla jednostek będących stowarzyszeniami.

Druk: MPiPS


