
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE AMAZONKI W HRUBIESZOWIE UL. TARGOWA 24 22-500 HRUBIESZÓW HRUBIESZÓW LUBELSKIE

Nr KRS 0000 276264

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IV Wydział Gospodarczy KRS 

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania podmiotu jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2020r.  do 31-12-2020r.

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 finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie
istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez stowarzyszenie 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 wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowosci.
Wszystkie grupy aktywów wyceniane są wg cen zakupu. Środki pieniężne w kasie i banku wykazuje sie w wartości nominalnej. Dla potrzeb
ujmowania w księgach  środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podmiot przyjął nastepujące ustalenia: 

- składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1500 zł podmiot zalicza do bezpośrednio w koszty.  Jeżeli cena nabycia przekracza 500zł,
podmiot jednoczesnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej.  

- składniki majątku o wartości początkowej od 1500zł do 3500zł podmiot zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i
prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tych składników majątkowych podmiot dokonuje jednorazowych odpisów
amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do używania. 

- składniki majątku o wartości powyżej 3500zł podmiot zalicza do śr. trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.  

Data sporządzenia: 2020-03-02

Data zatwierdzenia: 2021-04-19

Ewa Kuźmińska

Stanisława Aranowska -prezes 
Ewa Gołąb -wiceprezes 
Marzena Ciotuska -sekretarz 
Maria Ciesielczuk - skarbnik

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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