Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE RODZICE CHRONIĄ DZIECI UL. SEMAFOROWA 85 5 52-115 WROCŁAW WROCŁAW
DOLNOŚLĄSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
czas nieokreślony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2020R DO 31.12.2020R
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
tak, brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania 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
Stowarzyszenie posiada środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je wg wartości nominalnej.Należności i zobowiązania wycenia się wg
wartości wymagającej zapłaty.Materiały biurowe, poliwo i pozostałe, usługi obce odpisuje się w koszty w pełnej wartości wynikającej z faktury
pod datą jej zakupu - w cenie zakupu.Składniki majątkowe o przewidywanym okresie użytkowania pow.1 roku , a o wartości pow.1500zł
odpisywane są w koszty jednorazowo, skłądniki majątkowe powyżej 10.000zł amortyzowane są wg metody liniowej.
Ustalenie wyniku finansowego:przychody z działalności statutowej minus koszty z działalności statutowej, powiększone lub pomniejszone o
pozostałe przychody i koszty operacyjne i finansowe.Sprawozdanie finansowe sporządzono wg zał.nr 6 Ustawy o rachunkowości,ewidencja
księgowa prowadzona jest w oparciu o prpogram komputerowy Rewizor firmy Insert.Koszty ewidencjonowane są na kontach zespołu 4 wg
rodzajów i zespole 5 wg miejsca powstawania.

Ustalenie wyniku: przychody z daialności

Data sporządzenia: 2021-02-27
Data zatwierdzenia: 2021-07-03

Maria Birut

CZARNIK KATARZYNA,TROJANOWSKA
MAGDALENA,OWCZARKOWSKI RADOSŁAW,
MATYS AIDA,STEMPNIAK DANUTA

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: 2021-09-16

