
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG PODKARPACKI PLAC DWORCOWY 2 35-201  RZESZÓW WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE

Regon 690667400

NIP 813-27-67-872

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Bezterminowo

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2019r. do 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

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację 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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych w art. 50 ustawy o rachunkowości –
zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejny  latach obrotowych jednakowego grupowania
operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych),
ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Wyjaśnienia:

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.
Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek
amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosując metodę liniową.
Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:

ewidencję sprzętu rehabilitacyjnego w magazynie prowadzi się w cenie zakupu,
należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty,
środki pieniężne wykazane są w ich wartości nominalnej,

PZN OP nie prowadzi działalności gospodarczej.

Data sporządzenia: 2020-03-04

Data zatwierdzenia: 2020-07-01

AGNIESZKA IWANIUK-KULA MAŁGORZATA PRZYBOŚ 
AGATA POGODA

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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