Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE EWANGELIZACYJNO-CHARYTATYWNE "MOCNI W DUCHU" SIENKIEWICZA 60 90-058 ŁÓDŹ ŁÓDŹ
ŁÓDZKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Zgodnie ze statutem czas trwania działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
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 przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć
przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nie 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 sporządzone zostało w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
Opisane zasady zastosowane zostały we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności.
Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie kalkulacyjnym.
Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz Stowarzyszenia przychody oraz związane z tymi
przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Zasady wyceny aktywów i pasywów:
Stowarzyszenie nie prowadzi ewidencji zapasów, zakupione materiały odpisywane są bezpośrednio w koszty w momencie ich zakupu.
Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
W zależności od terminu wymagalności zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub
długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego).
Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej do 10.000 zł odpisuje się w koszty w miesiącu ich zakupu. Przedmioty
o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości początkowej powyżej 10.000 zł amortyzowane są metodą liniową.
Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczającej kwoty 10.000 zł odpisuje się jednorazowo w koszty. Pozostałe
wartości niematerialne i prawne amortyzowane są wg zasad i stawek podatkowych.
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Księgowość w Stowarzyszeniu jest prowadzona przy użyciu komputerowego programu księgowego Rewizor GT.
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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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