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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

NIP 8561764213

Nazwa firmy Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

Siedziba

Województwo Powiat

Gmina Miejscowość

zachodniopomorskie goleniowski

Goleniów Goleniów

Adres
Kod kraju Województwo Powiat Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

PL zachodniopomorskie goleniowski Goleniów

Juliusza Słowackiego 1

Goleniów 72-100 Goleniów

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym Data od

Data do

01.01.2020

31.12.2020

Założenie kontynuacji działalności Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie
kontynuowania przez nią działalności

TAK

TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie 
kontynuowania działalności)

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej przy zastosowaniu licencjonowanego oprogramowania komputerowego.
Księgi rachunkowe jednostki są prowadzone za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald.
Sposoby i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zasad jej dokumentowania i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 Ustawy o 
rachunkowości. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów:
Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Środki trwałe o wartości do 10000,00 zł umarza się jednorazowo, a powyżej tej 
wartości amortyzuje. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto 
metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje).
Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 "Umorzenie środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża konto 400 "Amortyzacja"

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wynik Finansowy Stowarzyszenia jest ustalany zgodnie z wariantem porównawczym rachunku Zysków i Strat na koncie 860 "Wynik Finnsowy"

ustalenia wyniku finansowego 

Sprawozdanie zostanie wykonane w ersji elektronicznej.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

pozostałe

nie dotyczy

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 14.03.2021


