Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE "PROMETEUSZ" SIEDLCE - ZAPALMY PROMYK NADZIEI. KLUB SPORTOWY "PROMETEUSZ"
WESOŁA 32 08-103 SIEDLCE OPOLE STARE MAZOWIECKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
nieograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2020.DO 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. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w kolejnych latach, nie istnieją
okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią 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
1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Okresy sprawozdawcze wynikają z ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych
2. Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
a) Środki trwałe, amortyzacja. Rzeczowe składniki majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane są według cen nabycia.
Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe od środków trwałych dokonywane są według zasad określonych w przepisach podatkowych.
b) Zapasy
Materiały i towary wycenia się według cen zakupu.
c) Należności i zobowiązania.
Należności i zobowiązania ujmuje się w kwocie wymagającej zapłaty.
d) Przychody i koszty.
Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub
dokonania płatności.
e) Kapitały.
Jednostka nie posiada kapitałów, ani funduszy własnych. Dochód albo strata z poprzedniego roku obrotowego stanowi odpowiednio przychód
albo koszt w kolejnym roku podatkowym.
3. Sprawozdanie finansowe.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w sposób przewidziany w załączniku 6 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (dla jednostek pożytku publicznego).
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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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