
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W SZCZECINIE MONTWIŁŁA 2 71-601 SZCZECIN SZCZECIN
ZACHODNIOPOMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2019-31.12.2019

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 finansowe zostało sprządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej przewidzieć się przyszłości oraz czy istnieją
okoliczności wskaujące na zagrożenie kontynuowania przez nia działalności

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

środki trawłe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenach nabycia lub po wartości kosztów ich wytworzenia, lub po wartości
przeszacowanej ( jesli taki obowiązek bedzie istniał na podstawie odrębnych przepisów ) pomniejszonych o wartość odpisów
amortyzacyjnych, a także o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich watrości.

Środdki trawłe o okresie uzywania dłuzszym niż rok, a owartości poczatkowej nie przekraczającej jednostkowo 3500 z sa zaliczane do
kosztów materiałów. 

Środki trwałe o wartości powyżej wartości granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji
metodą liniową , wg stawek amortyzacyjnych określanych w ustawie o podatki dochodowym od osób fizycznych.

należności i udzielone pożyczki -,w kwestiach wymaganej zapłaty,z uwzględnieniem zasady ewentualnego pomniejszenia o wartość bodpisów
aktualizujących  wartości tych należności

zobowiązania ( z tytułu dosstaw i usług, wynagrodzen , do budżetu, pozostałe, pożyczek krdeytów) - w kwotach wymagających zapłąty, tj. do
wartości nominalnych powiększonych o ewentualne nalezne odsetki od zobowiązań przeterminowanych, 

zobowiązania finansowe - tylko te które zostaną uregulowane  drogą wydania  innych aktywów  aniżeli środki pieniężne  np papiery
wartościowe i na niekorzystnych warunach - wycenia się w wartości godziwej tych aktywów  ( np cena ryunkow apapierów wartościowych)

rezerwy - w wartości oszacowanej przez kierownictwo jednostki

pozostałe aktywa i pasywa nie wymienione wyżej - w ich wartości niematerialnej

wyrażone w walutach obcych skłądniki aktywów i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie  ustaonym dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski

Data sporządzenia: 2020-05-14

Data zatwierdzenia: 2019-04-22

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2020-10-28



WALDEMAR MIKUCKI BIURO RACHUNKOWE "KOSZT" ROMANA OLKIEWICZ, MAŁGORZATA PACIEJEWSKA-
SOKOŁOWSKA, MAŁGORZATA SZCZEPAŃSKA

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, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2020-10-28
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