Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE
WLKP. UL. FRANCISZKA WALCZAKA 1 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI GORZÓW WIELKOPOLSKI LUBUSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 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
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności. Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się
wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. W 2020 roku pojawiły się
dodatkowe koszty takie jak zakup środków ochrony osobistej( maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji), odkażaniem pomieszczeń, w
których prowadzona jest działalność, dostosowaniem miejsc do bezpiecznej pracy,
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
a) Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wycenione według wartości nominalnej
b) wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu.
c) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy w cenach nabycia po uwzględnieniu umorzenia
d) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy w cenach nabycia po uwzględnieniu umorzenia
e) amortyzację dokonuje się metodą liniową
f) należności i inwestycje długoterminowe występują
g) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują
h) zapasy wyceniono na dzień bilansowy w cenach zakupu
i) należności wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty
j) inwestycje krótkoterminowe ( środki obrotowe)wykazano w bilansie w wartości nominalnej
k) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazano na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty
l) Fundusz statutowy wykazano w bilansie w wartości nominalnej
m) nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2019 w wysokości 13 915,21 została przeniesiona na fundusz statutowy
n) zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek nie występują
o) zobowiązanie wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty i dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz funduszy
specjalnych
p) rozliczenie międzyokresowe przychodów wyceniono na dzień bilansowy w wartości nominalnej i dotyczą otrzymanych dotacji na realizację
celów statutowych w roku 2021 oraz równowartości nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
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Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust 2 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości
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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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