
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE "NADZIEJA" KAZIMIERZA WIELKIEGO 31 38-340 BIECZ, Woj.
MAŁOPOLSKIE

KRS 000029015

NIP 7381823770

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 sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Stowarzyszenie nie przewiduje okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania swojej 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

Metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o dotychczasowe odpisy
umorzeniowe.

Amortyzację nalicza się metodą liniową, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. (DZ.U. 1992 nr
21 poz. 86 z późn. zm.).

Składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 złotych sa odnoszone w ciężar kosztów w momencie ich przekazania do
użytkowania.

Należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty. Środki pieniężne i inne aktywa wyrażone w walucie krajowej wycenia się wg. wartości
nominalnej.

Ustalenie wyniku finansowego:

Wynik finansowy obejmuje osiągnięte przychody i poniesione koszty za dany okres sprawozdawczy. Rachnek zysków i strat sporządzony
został w wariancie porównawczym.

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamnkięcia ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z
załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości.

Stowarzyszenie prowadzi pełna księgowość przy użyciu ksiąg pomocniczych. Rokiem obrotowym jest kolejno następujące 12 miesięcy od 1
stycznia do 31 grudnia każdego roku. Księgi rachunkowe są prowadzone w języku polskim i walucie polskiej.

 

        Druk: NIW-CRSO



Data sporządzenia: 2020-05-28

Data zatwierdzenia: 2020-09-10

Janina Śliwa

Iwona Czeluśniak-Lignar - Prezes 
Bohdan Białoń - Z-ca Prezesa 
Janina Śliwa- Skarbnik 
Małgorzata Mróz- Członek 
Agnieszka Kołotyło - Członek 
Danuta Wantuch - Członek 
Halina Wąsowska- Schirmer - Członek

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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