Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TWÓRCZOŚCI JANA KASPROWICZA OS. HARENDA 12A 34-500 ZAKOPANE
ZAKOPANE MAŁOPOLSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Jednostka prowadzi działalność na czas nieokreślony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2020 tj. okres od 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
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
oraz nie istnieją okoliczności wskazujące 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
Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że :
1) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne do wartości 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania i
ujmowane są w ewidencji środków trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych;
2) pozostałe środki trwałe amortyzowane są jednorazowo metodą liniową, wg stawek przewidzianych w przepisach o podatku dochodowym
od osób prawnych, bez odnoszenia umorzenia w koszty stowarzyszenia;
3) materiały wycenia się wg rzeczywistych cen zakupu, a koszty zakupu zalicza się do kosztów w okresie ich poniesienia.

Rachunek zysków i strat
Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym.
Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto:
Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki,
Przychody finansowe i koszty finansowe
Sposób sporządzania sprawozdania finansowego
Dane liczbowe ujęte w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w PLN.
Jednostka sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.
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Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-14

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

