
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PSÓW PÓŁNOCY OKIEM WILKA UL. 1 MAJA 38 72 41-200 SOSNOWIEC SOSNOWIEC
ŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Jednostka nie ma ograniczonego czasu działalności.

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

Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Brak okoliczności wskazujących 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 według zasad okreslonych ustawą o rachunkowości. Do amortyzacji środków trwałych, oraz wartości
niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do
ustawy podatkowej (metoda liniowa). Środki trwałe, oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o
odpisy umorzeniowe. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od
ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty. Środki pieniężne wykazuje się w wartości
nominalnej. Fundusze statutowe ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych
przepisami prawa i statutem. Zobowiazania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. Przychody z działalności statutowej
obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa i statutu jako przychody działalności statutowej  (składki
członkowskie, darowizny, dotacje, spadki, subwencje osób prawnych i fizycznych, wpływy ze zbiórek i imprez publicznych). Koszty
działalności ujmowane są z podziałem na działaność statutową odpłatną i nieodpłatną. Całą nadwyżkę przychodów nad kosztami
Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową.

Data sporządzenia: 2021-03-01

Data zatwierdzenia: 2021-04-15

Dorota Raczyńska

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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