Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nazwa pełna:

Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce

Adres siedziby:

ul. E. Turowskiego 1 10- 685 Olsztyn

Regon:

511436288

N
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania jednostki jest nieograniczony.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie
poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Okres sprawozdawczy : 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
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie
poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności. Stowarzyszenie w roku 2020 prowadziło działalność statutową nieodpłatną oraz działalność gospodarczą. Rok obrotowy 2020 Stowarzyszenie
Wyjątkowe Serce zamknęło zyskiem netto 207,41 zł, który zwiększy kapitał zapasowy. Suma aktywów i pasywów bilansu wyniosła 5.696.207,00 zł.
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
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania
postanowieniami Uchwały nr. 14/11 Zarządu Stowarzyszenia z 14 grudnia 2011 r., obowiązującym z dniem 01 stycznia 2012 roku:
zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
dokumentację systemu przetwarzania danych,
system ochrony danych i ich zbiorów.
Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczalnych ustawą o rachunkowości i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Metody wyceny aktywów i pasywów
Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Składnik aktywów /pasywów

Sposób wyceny

Wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe

Cena nabycia ( koszt wytworzenia, wartość przeszacowana po aktualizacji)
(-) umorzenie
(-) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

Środki trwałe w budowie

Ogół kosztów związanych z ich nabyciem lub wytworzeniem
(-) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

Inwestycje długoterminowe

Cena nabycia minus odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

Inwestycje krótkoterminowe

Cena rynkowa albo cena nabycia lub cena rynkowa (wybrano
niższą cenę)

Rzeczowe aktywa obrotowe

Cena nabycia lub koszt wytworzenia, przy czym w obu
wypadkach przyjęta kwota nie może przekraczać ceny
sprzedaży netto na dzień bilansowy

Należności i udzielone pożyczki

Kwota wymaganej zapłaty (z uwzględnieniem zasady
ostrożności)

Zobowiązania

Kwota wymagająca zapłaty

Rezerwy

Uzasadniona, wiarygodnie oszacowania wielkość

Kapitały (fundusze) własne

Wartość nominalna

Pozostałe aktywa i pasywa

Wartość nominalna

Ustalanie wyniku finansowego netto
Wynik finansowy brutto koryguje bieżący podatek dochodowy.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-07-09

Sposób sporządzania sprawozdania finansowego
Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w wersji, która wynika z załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
bilans,
rachunek zysków i strat
informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Data sporządzenia: 2021-03-18
Data zatwierdzenia: 2021-06-16

Ilona Irzyk

Wanda Agnieszka Jabłońska
Anna Mierzejewska-Małż
Maria Jasińska-Zamarja
Mariola Ptak-Samsel
Małgorzata Michałowska
Małgorzata Derkowska
Agnieszka Nowokuńska

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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