
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:

1) nazwa i siedziba organizacji

"HANDICAP" STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS ROZWOJOWYCH DZIECKA O 
OBNIŻONEJ SPRAWNOŚCI
50-015 WROCŁAW
STAWOWA 1A 
0000023795

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Czas trwania działalności Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Okres objęty sprawozdaniem :  od 01-01-2017 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 sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia 
zagrażające kontynuowaniu działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok.
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

Przyjęte zasady( polityki) rachunkowości
Środki trwałe – amortyzacja w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, amortyzacja 
prowadzona metodą liniową
Dla środków trwałych  o niskiej  wartości początkowej  - poniżej 3.500 zł stosuje się uproszczone metody 
amortyzacji – jednorazowo  odpisując wartość  w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
Stosuje się   indywidualne stawki amortyzacyjne dla używanych środków trwałych uwzględniając  ograniczenia 
zawarte w Ustawie o podatku dochodowym do osób prawnych.
Stawki odpisów amortyzacyjnych dla poszczególnych tytułów wartości niematerialnych i prawnych są ustalane 
indywidualnie
Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy.
Rachunek zysków i strat sprządzany jest w wariancie porównawczym.

Druk: MPiPS


