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 ZAMOŚCIU
ORLICZ-DRESZERA 14 22-400 ZAMOŚĆ ZAMOŚĆ LUBELSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Nie ograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2020 - 31.12.2020
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
Tak
Brak okoliczności wskazującycyh na zagrożenie kontynuowania działności.
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
Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te które wyazno w wartości nominalnej) wyceniono wg
następujących metod wyceny wynkjaących z przyjetych zasad polityki rachunkowosci.:
1. Środki trwałe w jednostce wyceniono na dzien bilansowy w cenach nabycia pomniejszonych o umorzenia. Srodki trwałe o wartości
poczatkowej przekaraczającej 10000 sa umarzane /amortyzowane metoda liniową wg stawek amozrtyzacyjnych ustalonych dla danego
rodzaju środków.
2. Środki trwałe w budowie wyceninow jednostce na dzień bilansowy wg cen nabycia
3. Inwestycja w obcym środku trwałym jednostki na dzień bilansowy wycenion wg cen nabycia pomniejszonych o umorzenia.
4. Należności i roszczenia jednostki wyceniono na dzień bilanowy w kwocie wymagającej zapłaty.
5. Zobowiązania jednostki wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
6. Krótkoterminowe aktywa finansowe: jednostka posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je wg wartości nominalnej.
7. Rozliczenia międzyokresowe przychodów służy do eweidencji księgowej rozliczeń międzyokresowych przychodów podelagających
rozilczaniu w czasie. Rozliczenia obejmują kwoty stanowiące równowartość odpisów amortyzacyjnych, inwestycji w obcym środku trwałym
sfinansowanych z dotacji celowych.
Ustalenie wyniku finansowego
Wynik finasnowy jednostki został wyceniony w wiarygdnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasad memoriałowej współmierności,
ostroznosci i realizacji zdarzeń gospodarczych. Na na wykazanych w księgach rachunkowych wynik finansowy Stowarzyszenia skłądają się:
wynik fdziałnosći statutowej niedpłatnej. Zysk bilansowy w jednostce jest ustalony jako różnica przychodów i kosztów.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finasnowego
1. Sprawozdanie sporządzone jest za rok obrotowy, który w jednostce jest równy z rokiem kalendarzowym
2. Sprawozdanie finansowe jesdnostki obejmuje bilans sporządzony zgodni z zał. nr 6 Ustawu o rachunkowości, rachunek zysków i strat
wariant porównawczy.
3. Sprawozdanie z przepływów środków pienięznych sporządzone metoda pośrednią.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym.
5. Wprowadzenie do sprawozdania oraz informacje i objaśnienia srządzone zgodnie z zał. nr 6 ustawy o rachunkowści. Sprawozdanie zawiera
również rachunek przepływu śrdków pienięznych oraz zestawienie zmian w kapitałach własnych.
pozostałe:
W roku obrotwym nie wystąpiły zmiany zasad i metod ksiegowości i wyceny.
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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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