Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
"HANDICAP" STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS ROZWOJOWYCH DZIECKA O OBNIŻONEJ
SPRAWNOŚCI, 50-015 WROCŁAW UL. STAWOWA 1A DOLNOŚLĄSKIE NR KRS 0000023795
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania działalności Stowarzyszenia jest nieoznaczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Okres objęty sprawozdaniem : od 01-01-2019 do 31-12-2019
4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 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.
5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Przyjęte zasady( polityki) rachunkowości
1. Środki trwałe o cenie nabycia lub koszcie wytworzenia wyższym niż 10.000,00 zł. amortyzuje się metodą liniową od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania i wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca,
w którym nastąpiło zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub w którym środek trwały przeznaczono do
likwidacji, sprzedaży lub stwierdzono jego niedobór.
2. Niskocenne składniki rzeczowego majątku trwałego o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok o cenie nabycia bądź koszcie
wytworzenia równym lub niższym niż 10 000,00 lecz wyższym od 2 000,00 , amortyzuje się w sposób uproszczony, przez jednorazowy odpis
w koszty w pełnej ich wartości, w miesiącu ich przekazania do użytkowania. Stanowią środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości.
3. Składniki rzeczowego majatku trwałego o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, lecz o cenie nabycia bądź
koszcie wytworzenia równym lub niższym niż 2 000,00 zł odpisuje się w miesiącu ich zakupuw koszty zużycia materiałów.
4. Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy.
5. Inwestycje krótkoterminowe - zasady wyceny środków pieniężnych i innych krótkoterminowych aktywów finansowych
Krajowe środki pieniężne wykazywane są w księgach rachunkowych:
Gotówka w kasie - w wartości nominalnej,
Środki zgromadzone na rachunkach bankowych - w wartości nominalnej, przy czym wartość nominalna obejmuje również odsetki dopisane
przez bank do stanu rachunków
Waluty obce w kasie walutowej oraz na rachunku walutowym w banku wycenia się w ciągu roku obrotowego według kursów kupna lub
sprzedaży walut obcych stosowanych przez bank, z którego usług jednostka korzysta. . Natomiast stan na dzień bilansowy - przy zastosowaniu
kursu średniego ustalonego na ten dzień dla poszczególnych walut obcych przez NBP.
6. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Nominalne należności
powiększa się o odsetki należne na dzień bilansowy. tylko wówczas, gdy jednostka ma pewność, że zostaną uregulowane przez dłużnika.
Wobec powyższego należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych wycenia się według ceny nabycia:
- pomniejszony o spłatę wartości nominalnej
- pomniejszona o odpisy aktualizujące wartość;
7. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Druk: NIW-CRSO

8. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
W ciągu okresu sprawozdawczego przedmiotem rozliczeń międzyokresowych są między innymi:
Koszty usług obcych płaconych z góry,
Koszty ubezpieczeń majątkowych,
Naliczone z góry odsetki od kredytów i pożyczek,
Naliczone z góry inne koszty finansowe,
Inne koszty dotyczące następnych okresów sprawozdawczych (prenumeraty, przedpłaty itp.)
W przypadku, gdy koszt nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy, można je odpisać w całości w koszty miesiąca, w którym zostały
poniesione.
Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach
obrotowych, których dotyczą.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów tworzone są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres
sprawozdawczy.

Stowarzyszenie podjęło uchwałę o metodzie sporządzania sprawozdania finasowego dla jednostek o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z 24
kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 Ustawy o Rachunkowości.
Rachunek wyników sporządzany jest w wersji porównawczwj .
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Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO

