
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE "AMAZONEK" I OSÓB Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ UL. WARSZAWSKA 1 114 59-900 ZGORZELEC
ZGORZELEC DOLNOŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy

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

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

Jednostka materiały i towary na dzień ujęcia w księgach rachunkowych wycenia się w według
cen nabycia.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne obejmują: krajowe środki płatnicze, środki pieniężne
wyrażone w walucie obcej, lokaty bankowe. Środki pieniężne wycenia się w ich wartości
nominalnej. W przypadku środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wartość
nominalna obejmuje doliczone przez bank na dzień bilansowy odsetki, które stanowią
przychody finansowe.
Należności wycenia się:
• Na dzień ich powstania według wartości nominalnej, a jeżeli są wyrażone w walucie obcej
podlegają przeliczeniu według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego transakcję.
• Na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wycenia się:
• Na dzień ich powstania według wartości nominalnej,
• Na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach
przelicza się według średniego kursu danej waluty ustalonego przez NBP na ten dzień.

Na wynik finansowy składają się:
- wynik finansowy na działalności statutowej,
- wynik finansowy brutto na całokształcie działalności,
- wynik finansowy ogółem.

Stowarzyszenie sporzadziło sprawozdanie finansowe, w formie przewidzianej dla organizacji
pozarządowych, opisanych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, określonej w załączniku 6 do ustawy o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2021-06-07

Data zatwierdzenia: 2021-06-25

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-07-10



Robert Rakoczy Roman Wisiecki, Dorota Gruchalska, Iwona Hyla, Anna Daniluk

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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