
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB MNIEJSZYCH SZANS "WIĘŹ" W SZCZECINIE ARKOŃSKA 17-18 U4 U5
71-470 SZCZECIN SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności organizacji nie jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2018-31.12.2018

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 sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, 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

1) Przyjmuje się następujące zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych: - wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej
wartości początkowej do 10.000,00 zł. amortyzuje się dokonując jednorazowego odpisu ich pełnej wartości w momencie przekazania do
użytkowania, - wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł. amortyzuje się metodą liniową w okresie odpowiadającym
szacowanemu okresowi ekonomicznej użyteczności. -ustala się podstawowe wysokości stawek amortyzacyjnych dla wszystkich grup wartości
niematerialnych i prawnych na poziomie stawek zamieszczonych w załączniku do ustaw o podatku dochodowym, -odpisów amortyzacyjnych
dokonuje się w równych ratach co miesiąc.

2)Przyjmuje się następujące zasady amortyzacji środków trwałych: -odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego,
plano¬wanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji, a okres amorty¬zacji podlega okresowej weryfikacji, -
uznając za ekonomicznie uzasadnione, stawki amortyzacyjne mogą być podwyższane lub obniżane, -ustala się podstawowe wysokości stawek
amortyzacyjnych dla wszystkich grup środków trwałych (za wyjątkiem gruntów) na poziomie stawek zamieszczonych w załączniku do ustaw o
podatku dochodowym, -środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej do 10.000,00 zł. amortyzuje się dokonując
jednorazowego odpisu ich pełnej wartości w momencie przekazania do użytkowania, -środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł.
amortyzuje się metodą liniową, -dla praw wieczystego użytkowania gruntów przyjmuje się okres umarzania wynoszący 20 lat, -odpisów
amortyzacyjnych dokonuje się w równych ratach co miesiąc.

3)Ewidencją ilościowo-wartościową obejmuje się następujące grupy składników majątku: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne,

4)Ewidencją ilościową obejmuje się wyposażenie

5)Należności są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące należności
dokonywane są na podstawie analizy ściągalności od poszczególnych dłużników lub w następstwie likwidacji lub ogłoszenia upadłości
dłużników.

6)Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są wówczas, jeżeli poniesione przez jednostkę koszty w danym okresie
sprawozdawczym dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i dopiero w przyszłości będą pomniejszały wynik finansowy. Rozliczenia
międzyokresowe bierne ujmowane są w księgach w wysokości prawdopo¬dobnych zobowiązań przypadających na dany okres
sprawozdawczy, wynikających w szcze¬gólności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, a kwotę
zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny, a także w przypadku obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością,
przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować.

7)Za przedmiot działalności statutowej jednostki uznaje się, w szczególności: -pomoc osobom po kryzysach psychicznych, ich rodzinom i
opiekunom będącym w trudnej sytuacji; wyrównanie szans tych rodzin i osób, -działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób po
kryzysach psychicznych, ich rodzin i opiekunów, -ochrona i promocja zdrowia, głównie psychicznego -działania na rzecz osób
niepełnosprawnych, w szczególności osób po kryzysie psychicznym

8)Jednostka będzie prowadzić rachunek kosztów według rodzaju i równocześnie według typów działalności z dalszym rozliczeniem na koszty
działalności statutowej i koszty administracyjne. Koszty administracyjne mogą być w części pokrywane z otrzymywanych dotacji,
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9)Jednostka rezygnuje z zasady ostrożnej wyceny, zgodnie z § 2 rozporządzenia MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla
niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej,

10)Wynik finansowy jednostki, stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami lub nadwyżkę kosztów nad przychodami odnoszony jest na
fundusz statutowy, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy,

11) Jednostka w sprawozdaniu finansowym będzie prezentować zakres informacji, zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2019-03-28

Data zatwierdzenia: 2019-07-11

Marek Kanclerz Maria Makulska-Kapuścińska

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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