
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu 

Elbląg, ul. 1 Maja 1 

za rok obrotowy 2018 

 

I. WPROWADZENIE  DO  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 

1. Siedziba Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu 
mieści się w Elblągu przy ul. 1 Maja 1. 

2. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000218552. 

3. Czas trwania działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony. 
4. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu 
uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzi. 

5. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była działalność statutowa, 
 a w szczególności: 

a) tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, 
w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form 
życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w 
postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty; 

b) prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług m.in. w formie placówek i 
zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności  w rehabilitacji, terapii, 
w formie świadczeń zdrowotnych, edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. w formie wychowania 
przedszkolnego i wspierania rozwoju oraz będących realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki; edukacji obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej oraz działalności rehabilitacyjno- 
rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym 
włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności; organizowanie dowozu itp., 
z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach; 

c) inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności grup 
samopomocowych, grup wsparcia, usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków 
wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim, również w sytuacjach kryzysowych, placówek 
dziennego pobytu, informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej. 

6. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01-01-2018r. do 31-12-2018r. 
7. Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową 

za rok 2018. Sporządzone według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości. 
8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, przez 

Stowarzyszenie, w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania działalności. 

9. Charakterystyka metod wyceny składników aktywów i pasywów  
a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy wg wartości netto, 
b) należności  i zobowiązania krótkoterminowe  wyceniono  na  dzień  bilansowy  w kwotach wymaganej 

zapłaty, 
c) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniono na dzień bilansowy wg wartości 

nominalnej, 



d) rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne wyceniono na dzień bilansowy wg wartości z dnia ich 
aktywowania w części nierozliczonej do dnia bilansowego, 

e) rozliczenia międzyokresowe przychodów wyceniono w wartości niewydatkowanych do dnia bilansowego 
dotacji i dofinansowań otrzymanych przez Stowarzyszenie. 

  

Data sporządzenia: 

Elbląg, dnia 27-03-2019r. 
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