
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE WESOŁA 54 WESOŁA 54 25-363 KIELCE KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2019 do 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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Stowarzyszenia, oraz niie wystąpiły okoliczności wskazujące na
zagrożenie dalszej działalnosci. 

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 prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z
2002r. Nr 76, poz. 591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie
będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. z dnia 15 listopada 2001r. nr 137 poz. 1539)
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod
wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu
zasady, że wszystkie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł będą amortyzowane jednorazowo w miesiącu
przekazania do używania, tj. w 100%. Natomiast powyżej kwoty 10.000 zł – odpisy amortyzacyjne dokonywane będą według stawek
wynikających z załącznika do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Koszty ujmowane są w momencie ich poniesienia, zgodnie z
zasadą memoriałuPrzyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych.
Ustala się wynik finansowy POPRZEZ PRZEKSIĘGOWANIE KONT WYNIKOWYCH NA KONTO WYNIKU FINANSOWEGO i
sporządza sprawozdanie finansowe aby informacje z nich wynikające były porównywalne w kolejnych latach.

Data sporządzenia: 2020-03-31

Data zatwierdzenia: 2017-06-30

Paulina Dudała Rafał Dudała

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
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