
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU BARSKA 15 37-700 PRZEMYŚL PRZEMYŚL
PODKARPACKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2020 do 31.12.2020

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

Tak

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

Metody wyceny aktywów i pasywów z założeniem kontynuacji działalności: 1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia
lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne; 2. Środki trwałe wycenia się według: - cen nabycia, -kosztów
wytworzenia, Pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe
amortyzowane są według metody linowej. W 2020 r. nie dokonano zmian metod wyceny aktywów. 3. Należności wycenia się w kwotach
wymaganej zapłaty. 4. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 5. Fundusz statutowy utworzony został m.in. ze składek
członkowskich i wyniku finansowego lat ubiegłych. 6. Zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty. 7. Rozliczenia
międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności: -składki członkowskie otrzymane
na przyszły okres, - środki pieniężne otrzymane w postaci dotacji z sektora finansów publicznych na realizację projektów, zadań w roku 2020,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z dotacji. Zaliczane do rozliczeń międzyokresowych
przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych
sfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Na wynik finansowy składają się: 1. Wynik na działalności statutowej, 2. Wyodrębnione koszty administracyjne, 3. Wynik pozostałej
działalności operacyjnej, 4. Wynik operacji finansowych.

Nie zmieniono sposobu prezentacji wyniku- prezentowana jest wersja porównawcza roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały
uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat ani nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które by ujęto w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego. Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego zastosowano załącznik nr 6 ustawy o rachunkowości. Jednostka
korzysta z uproszczenia dla jednostek jednostka mała.

Środki trwałe Za środki trwałe uznaje się składniki majątku, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 i 14 ustawy o rachunkowości, których cena
nabycia jest wyższa niż 10 000 zł. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo
kwoty 10 000 zł a przekraczające kwotę 500 zł są zaliczane do pozostałych środków trwałych. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż
rok, o wartości początkowej nie przekraczającej jednostkowo kwoty 500 nie są zaliczane do środków trwałych. Stowarzyszenie stosuje dla
środków trwałych o wartości przekraczającej 10 000 zł liniową metodę amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
oraz ustala zasady, stawki i okresy amortyzacji, uwzględniając okres użyteczności ekonomicznej środka trwałego lub wartości niematerialnej i
prawnej. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje w następnym miesiącu, w którym przyjęto je do używania. Środki trwałe o
wartości początkowej nie przekraczającej 10 000 zł odpisywane są w koszty jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania. Środki
trwałe w budowie wycenia się wg ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem bądź wytworzeniem. Wartość
środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów w okresie budowy środka trwałego, zaś
zmniejszają odpisy z tytułu trwałej utraty jego wartości.
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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
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