Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I DOROSŁYCH Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM "ŻURAWINKA"
ŻURAWINOWA 5 7 61-455 POZNAŃ POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
od 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
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę
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
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości
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Przyjęte zasady rachunkowości:
a) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie
oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Składniki
majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 10.000 zł objęte są ewidencją pozabilansową i odpisywane są jednorazowo w ciężar
kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania.
Stowarzyszenie stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych:
- Autorskie prawa majątkowe 20 %
- Pokrewne prawa majątkowe 20%
- Licencje 50%
- Koncesje 20 %
- Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych 20 %
- Know – how 20 %
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 zezmianami;§ 16a -16m.)
Stosowane stawki amortyzacyjne dla środków trwałych są następujące:
- budynki 2,5 %
- lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2,5 %
- urządzenia techniczne i maszyny 14%-20 %, (sprzęt komputerowy – 33,33 %)
- środki transportu 20 %
- inne środki trwałe 20 %
b) Inwestycje długoterminowe
Udziały i akcje w innych jednostkach oraz długoterminowe papiery wartościowe wyceniane są według wartości godziwej. Odpisy
spowodowane trwałą utratą ich wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku trwałego wzrostu wartości składników inwestycji
długoterminowych po wcześniejszym obniżeniu wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się ich wartość do wysokości tych
kosztów, uznając przychody finansowe.
Pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
c) Zapasy
Zapasy są wykazywane w bilansie w wartości netto tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Zapasy wyceniane są według cen nabycia nie wyższych od cen sprzedaży netto.
W przypadku, gdy zapasy utraciły swoje cechu użytkowe lub przydatność, podlegają wahaniom kursów giełdowych lub obniżce cen a także
gdy zalegają dłużej niż jeden rok na skutek braku zbytu to ceny nabycia podlegają odpisom aktualizacyjnym do wysokości możliwych do
uzyskania cen sprzedaży netto.
Stowarzyszenie przyjęła zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło" .
d) Należności
Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy
aktualizujące wartość należności.
Odpisy aktualizacyjne są dokonywane w oparciu o analizę struktury wiekowej sald należności z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się
z daną należnością
e) Składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów –
wyceniane są po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem, że
wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne
przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:
1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności
lub zobowiązań;
2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub
zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.
Jeżeli aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ogłasza kursu, to kurs tych walut określa się w relacji
do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.
Stowarzyszenie przyjęło zasadę ustalania wartości rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych metodą "pierwsze przyszło pierwsze wyszło".
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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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