
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG DOLNOŚLĄSKI GRUNWALDZKA 12 B 50-355 WROCŁAW WROCŁAW
DOLNOŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Zgodnie ze statutem czas trwania działalności Jednostki jest nieograniczony

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 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

5.1. Środki trwałe.

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne. Środki trwałe oraz wartości niematerialne o niskiej wartości nie przekraczającej 3.500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty
zużycia materiałów.

5.2. Należności krótko- i długoterminowe

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty.

5.3. Zapasy

Zapasy wycenia się w cenie nabycia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

5.4. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości
nominalnej.

5.5. Rozliczenia międzyokresowe

Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne
rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres
sprawozdawczy. W przypadku jednak gdy dany wydatek nie przekracza kwoty 3 500,00 zł Jednostka zalicza go jednorazowo w koszty
zgodnie z datą dokumentu.

5.6. Zobowiązania.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych
od kontrahentów not odsetkowych.

5.7. Przychody

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub
dokonania płatności. Dotacje ujmowane są w przychodach w momencie ich wpływu na rachunek Jednostki. Na koniec roku niewydatkowane
dotacje prezentowane są na rozliczeniach międzyokresowych.

5.8. Jednostka prowadzi ewidencję i rozlicza koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z
załącznikiem nr 6 do ustawy.

        Druk: NIW-CRSO



Data sporządzenia: 2019-03-28

Data zatwierdzenia: 2019-06-05

Joanna Wrona-Zamel

Elżbieta Lipińska 
Anna Jaworska 
Bogumiła Kochanek 
Zbigniew Skulski 
Marzena Liczmonik

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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