
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Tarnowie.

Ul. Ostrogskich 5B 33-100 Tarnów

Data wpisu do rejestru: 23.04.1992 r., a wpis jako OPP: 08.08.2007 r.

Numer KRS: 0000048380 NIP: 873-12-10-584 REGON: 850279780

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania jednostki jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01.01.2020 r. 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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 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

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne, a także odpis 
z tytułu trwałej utraty wartości.

 

Przyjmuje się do stosowania metodę liniową amortyzacji środków trwałych 
po uwzględnieniu okresu ich ekonomicznej użyteczności. Rozpoczęcie 
amortyzacji następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
przyjęto środek trwały do używania. Amortyzację wartości niematerialnych 
i prawnych nalicza się według ustaw podatkowych.

 

Środki trwałe nisko cenne o wartości do 10 000 zł umarzane są jednorazowo 
w momencie wydania ich do użytkowania, uznawane są jako materiały 
i ewidencjonowane pozabilansowo. Obejmuje to środki trwałe o cenie zakupu wyżej niż 100zł i nieprzykracającej 300zł.
Dla rzeczowych składników aktywów obrotowych stosuje się ewidencję ilościowo-wartościową, w której dla każdego składnika ujmuję
się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych.
Materiały i towary wycenia się według cen zakupu, a produkty w toku w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia.
Na dzień bilansowy rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są według cen zakupu lub planowanego kosztu wytworzenia i
nie mogą być wyższe od cen sprzedaży netto tych składników.
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.
Kapitały własne oraz pozostałe aktywne i pasywa w wartości nominalnej.
Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie kalkulacyjnym.

 

 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-09-14



 

Data sporządzenia: 2021-03-31

Data zatwierdzenia: 2021-09-14

Monika Ciurej Lucyna Cichoń

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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