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Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za 2016 r. 
 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: 
 
Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej i Artystycznej „AFART” w Bielsku-Białej 
Adres: ul. Wiśniowa 9/24; 43-300 Bielsko-Biała 
NIP: 547-211-74-10 
numer ewidencyjny KRS: 0000345381 
REGON: 241482701 
 

2. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w 
statucie: 

 
nie dotyczy 
 

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:  
 
Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy 2016, 
obejmuje okres od 01.01.2016 do 31.12.2016. 
 

4. Zastosowane zasady rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro 
 
Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej i Artystycznej „AFART” prowadzi księgi 
rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości jako 
jednostka mikro. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie 
działalność statutową.   
Stowarzyszenie ujmuje wszystkie osiągnięte przychody i koszty dotyczące danego 
roku zgodnie z zasadą memoriałową, zgodnie z zasadą istotności wyodrębnia 
wszystkie operacje gospodarcze. Przyjmuje się założenie, że jednostka będzie 
kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność  w niezmniejszonym 
istotnie zakresie (zasada kontynuacji działania). Zgodnie z zasadą ciągłości 
Stowarzyszenie stosuje takie same zasady wyceny z okresu na okres. 
 

5. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości 
oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla 
kontynuowania przez nią działalności.  
 
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez 
Stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. 
Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 
kontynuowania przez organizację działalności. 
 

6. 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 pozostawiła 
jednostce prawo wyboru.  
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Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując 
w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, 
jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów 
amortyzacyjnych i umorzeniowych). Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 
bilansowy w następujący sposób:  środki pieniężne wyceniono w wartości 
nominalnej, należności i roszczenia wyceniono wg wartości rzeczywistej 
wymagającej zapłaty, zobowiązania w kwotach wymaganej zapłaty w wartości 
nominalnej. 
Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata 
informacje z nich wynikające były porównywalne. Wynik finansowy netto ustalany 
jest i prezentowany w rachunku zysku i strat jako różnica pomiędzy przychodami 
i kosztami, które po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zwiększa 
odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym. 
 

 

 

Bielsko-Biała, 31.03.2017 r. 

 


