
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE "METALOWYCH SERC" W PRZEMYŚLU RACŁAWICKA 2 37-700 PRZEMYŚL PRZEMYŚL
PODKARPACKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

czas nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

za rok obrotowy 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 sporządzone przy założeniu 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

Przyjęte  zasady (politykę) rachunkowości  stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania
operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych),
ustala się wynik finansowy i sporządza się sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją
przyjętych zasad rachunkowości i przyjętej polityki rachunkowości, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniem ustawy z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz.395). Przyjęte zasady wynikają z ogólnych zasad rachunkowości uproszczonej w
Stowarzyszeniu, gdzie: 

- do przychodów Stowarzyszenia zalicza otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami
prawa i Statutem, w tym otrzymane składki statutowe, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku oraz przychody finansowe, dotacje i
subwencje;

- do kosztów działalności jednostka zalicza koszty związane z realizacją zadań statutowych - w tym także świadczenia określone Statutem. Za
koszty uważa się również koszty administracyjne jednostki, a w szczególności wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
na rzecz pracowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym. Organizacja posiada środki finansowe w
walucie polskiej wycenione według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wycenione są według nominalnych cen zakupu.
Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
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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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