
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "SPRAWNI INACZEJ" w Skierniewicach; ul. Nowobielańska 92B, 96-100 Skierniewice, łódzkie.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego od 19.11.2012r., KRS 0000104514, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w
Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności stowarzyszenia jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

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 w dającej sie przewidzieć przyszłości. Nie istnieją
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Stowarzyszenie 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

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości. Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej
wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest
według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych. Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia
rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Data sporządzenia: 2020-03-25

Data zatwierdzenia: 2020-09-11

Irena Gruczalska Bogumiła Krakowiak, Halina Fortuna, Danuta Starzec, Sławek
Stępniak, Andrzej Madej

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
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