
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NADZIEJA" 9 MAJA 2 4 32-590 LIBIĄŻ LIBIĄŻ MAŁOPOLSKIE KRS
0000005684

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie obejmuje

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

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności Stowarzyszenia przez, co najmniej 12 miesięcy i
dłużej.

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

Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne, fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa
wycenia się w ich wartości nominalnej. Do środków trwałych zalicza się środki trwałe o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 3
500,00 zł brutto. Amortyzację środków trwałych o wartości powyżej 3 500,00 zł rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w
którym środki trwałe przyjęto do używania i stosuje się przez okres przyjęty w przepisach podatkowych i według stawek określonych w tych
przepisach. Sprawozdanie finansowe jednostki obejmuje bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, zgodnie z załącznikiem nr
6 ustawy o rachunkowości. Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2019-02-28

Data zatwierdzenia: 2019-03-18

Joanna Poborowska

Prezes Ewa Sieczkowska 
Wiceprezes Katarzyna Barnak 
Wiceprezes Janina Błaszczyk 
Skarbnik Krystyna Palka 
Sekretarz Dorota Bużyk

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
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