
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I ICH RODZINOM "RAZEM" JASNOGÓRSKA 36 42-200
CZĘSTOCHOWA CZĘSTOCHOWA ŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2020-31.12.2020

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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania dalszej działalności, obecnie nie istnieją żadne zagrożenia.

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

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, wsposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty;

- składniki majątku o wartości początkowej do 10.000 zł jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w
miesiącu przyjęcia do używania;

- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
i wprowadza do ewidencji bilansowej tych

aktywów;

- w momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to
decyduje o okresie amortyzacji.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

Należności i zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagalnej.

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.

W roku sprawozdawczym jednostka nie dokonywała zmian metod wyceny.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą.

Koszty działalności operacyjnej rozliczane są w mieszanym układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 i 5 z uwzględnieniem
międzyokresowego rozliczenia kosztów na kontach zespołu 6                                         i międzyokresowego rozliczenia przychodów na
kontach zespołu 8.

Ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy przebiega według następującego schematu księgowego:

- na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto wynik finansowy następuje przeniesienie (przeksięgowanie) wszystkich
zrealizowanych lub należnych

przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami, a także podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających
na wynik.

Jednostka zrezygnowała ze stosowania zasady ostrożności na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy o rachunkowości.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-08-05



Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z zał. nr 6 ustawy o rachunkowości.

 

Data sporządzenia: 2021-06-24

Data zatwierdzenia: 2021-06-29

Ewa Sosińska Nina Modłasiak, Agnieszka Krzemińska, Barbara Łaptos, Jolanta
Nykowska, Agnieszka Noga

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: 2021-08-05
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