
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

STOWARZYSZENIE JESIEŃ
86-010 NOWY JASINIEC
 45 
0000563036

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
od 01-01-2020  do  31-12-3030

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

5) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
TAK

6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-12



Sporządzono dnia :2021-06-30

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim
ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2020 są
zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. 2002 nr 76, poz. 694 ze zm.)
zwanej dalej ustawą, która określa m. in. Zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub
miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Wartości niematerialne i prawne
Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych aktywów o charakterze praw majątkowych
Stowarzyszenie przyjęło następujące progi majątkowe:
- cena nabycia aktywów powyżej 10 000 zł.
Stowarzyszenie zalicza nabyte składniki aktywów bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, jeżeli
cena nabycia nie przekracza 10 000 zł.
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł
Stowarzyszenie zalicza nabyte składniki aktywów do wartości niematerialnych i prawnych,
wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do
używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika, który to
decyduje o okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych
rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania wartości niematerialnych
i prawnych do używania. Na każdy dzień bilansowy osoba wskazana przez kierownika jednostki
dokonuje weryfikacji przyjętego wcześniej okresu co skutkuje zmianą kwoty dokonywanych odpisów
amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia następnego roku obrotowego. Stowarzyszenie
dokonuje umorzenia wartości niematerialnych i prawnych stosując dla wszystkich ich tytułów metodę
liniową stosowaną przez Stowarzyszenie. Wartości niematerialne i prawne prezentowane w bilansie
wyceniane są według wartości netto, tzn. wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy
umorzeniowe i aktualizujące.
Środki trwałe
Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych i wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych
Stowarzyszenie przyjęło następujące progi wartościowe:
- ceny nabycia aktywów powyżej 10 000 zł
Środki trwałe wartości początkowej poniżej 10 000 zł.
Stowarzyszenie zalicza nabyte składniki aktywów bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, jeżeli
ich cena nabycia nie przekracza 10 000 zł.
Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000 zł
Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych Stowarzyszenie wykorzystuje następujące metody:
- liniową dla środków trwałych zaliczanych do grupy 1,2,3,4,5,6,7,8 KŚT.
Środki trwałe prezentowane w bilansie wyceniane są według wartości netto.
Stowarzyszenie nie dokonywała żadnej urzędowej aktualizacji środków trwałych
Rzeczowe aktywa obrotowe
Wycena na dzień bilansowy
B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Stowarzyszenie w roku 2020 odnotowało zysk netto w wysokości 78 198,17 zł ( słownie:
siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 17/100 )
C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania
finansowego:
Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą 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

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości
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