
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

RZESZOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I AUTYSTYCZNYCH "SOLIS RADIUS" W
RZESZOWIE UL. GOŹDZIKOWA 11B 35-604 RZESZÓW RZESZÓW PODKARPACKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Spawozdanie finansowe za okres 01.01.2021 - 31.12.2021r.

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. 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

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
W jednostce stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości.

- Środki trwałe i WNiP, umarzane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

- Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia nie przekraczającej 10 000 zł i nie niższej niż 1
500 zł, są ewidencjonowane i amortyzowane jednorazowo w
miesiącu dokonania zakupu.

- Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej kwoty 1 500 zł księgowane są w koszty z chwilą zakupu.

2. Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości.

3. Inwestycje krótkoterminowe – według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest wyższa.

Środki pieniężne - Wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne w kasie i na
rachunkach bankowych.

4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według ceny nabycia,

5. Należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, zachowaniem zasady ostrożności.

6. Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.

7. Rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

8. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

9. Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości.

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



Data sporządzenia: 2022-04-13

Data zatwierdzenia:

Iwona Mazur Agata Pieniążek, Jacek Babis, Monika Zgraja, Arkadiusz Sypień

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

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


