
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE UL. MIELCZARSKIEGO 45 25-709 KIELCE KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE
NUMER KRS 0000116441

 

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie prowadzi działalność od 11.06.2002 roku i zostało powołane na czas nieokreślony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 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

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności
przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości. 
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o
rachunkowości oraz uregulowań ujętych w polityce rachunkowości Stowarzyszenia.

1. Ewidencja zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych prowadzona jest zgodnie z zasadami ( polityką) rachunkowości.
2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen zakupu lub nabycia. Do środków trwałych i wartości

niematerialnych i prawnych zalicza się środki o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 10.000,00 zł. Amortyzację środków
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000 zł rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym środki trwałe i wartości niematerialne i prawne przyjęto do używania i stosuje się przez okres przyjęty w przepisach
podatkowych i według stawek określonych w tych przepisach – metoda liniowa,

3. Wycena udziałów w innych jednostkach oraz innych inwestycjach zaliczanych do aktywów trwałych prowadzona jest według ceny
nabycia pomniejszonej o odpisy  z tytułu trwałej utraty wartości.

4. Wycena inwestycji krótkoterminowych prowadzona jest według cen nabycia.
5. Wycena rzeczowych składników aktywów obrotowych – materiałów i towarów prowadzona jest w cenach zakupu.
6. Należności są wyceniane z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny w kwocie wymaganej zapłaty, z podziałem na krótkoterminowe i

długoterminowe.
7. Rozliczenia międzyokresowe wycenia się w wartości nominalnej, ustalonej przez jednostkę na podstawie poniesionych kosztów.
8. Jednostka zalicza do krótkoterminowych inwestycji aktywa dotyczące środków zgromadzonych w kasie i na rachunkach bankowych.
9. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z podziałem na zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.

10. Fundusz statutowy na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej.
11. W pozycji zysk ( strata ) z lat ubiegłych Stowarzyszenie wykazuje wynik finansowy netto za poprzedni rok obrotowy lub lata

poprzednie, w przypadku nie dokonania podziału tego wyniku.
12. Do rozliczeń międzyokresowych jednostka zalicza pasywa dotyczące dotacji, które będą rozliczane następnym roku bilansowym.
13. Jednostka będąc organizacją pożytku publicznego korzysta z następujących uproszczeń:

- nie stosuje zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów w zakresie tworzenia odpisów
aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń ,
- nie tworzy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń
emerytalnych ,
- dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych wg zasad wynikających z przepisów
podatkowych ,
- nie ustala rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związkuz przekazywaniem całości dochodu na cele
statutowe i niewystępowaniem przejściowych różnic w podatku   dochodowym od osób prawnych,
- kwalifikowanie leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi, czyli najczęściej jako leasingu operacyjnego ,
- nie stosuje  rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych,
- stosuje ceny zakupu zamiast ceny nabycia dla zapasów.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-07-15
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Barbara Ciszek
Ks. dr Andrzej Drapała 
dr Mirosław Barcicki 
mgr Renata Wicha

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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