Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM W TORUNIU PAJĄKOWSKIEGO 44/52 87-100 TORUŃ TORUŃ
KUJAWSKO-POMORSKIE
krs: 0000221611
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
nieograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2020-31.12.2020
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
Sprawozdanie finansowe zostalo sporządzone przy założeniu kontynuowania działalnosci
stowarzyszenia w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie ma okolicznosci ,które by
wskazywały 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
1. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad okreslonych w ustawie o rachunkowości z dnia
29-09-1994 roku(Dz. U.Nr 121,poz.591 z p6.zn. zm.)
2. Przyjęto ,ze środki trwałe o wartości powyżej 10000,00 zł umarzane są wg stawek i zasad
określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15-02-1992 roku
(Dz. U. z 1993 r Nr 106,poz.482 z p6.zn. zm.)Środki trwałe poniżej wartości 10000,00 zł
umarzane są jednorazowo w dniu oddania do użytkowania.
3 Sprawozdanie finansowe w stowarzyszeniu sporządzone jest za rok obrotowy i podatkowy,
który pokrywa się z okresem prowadzenia działalności od dnia powstania i obejmuje:
Informacje do bilansu sporządzoną na dzień 31.12.2020 rok, Bilans za okres 01.01.2020 31.12.2020 sporządzony na dzień 31.12.2020, Rachunek zysków i strat za okres
01.01.2020-31.12.2020 sporządzony na dzień 31.12.2020.
4) Przy sporządzaniu sprawozdania ma zastosowanie rachunek zysków i strat w wersji
porównawczej.
Ustalenia wyniku finansowego
1. Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym ,,4";
2. W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany metod księgowania oraz wyceny aktywów i
pasywów;
3. Na koniec roku koszty zespołu ,,4" i przychody zespołu ,,7" przeksięgowano na konto
860-,,wynik finansowy"
4. W roku 2020 nie wystąpiły koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów .
5. Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym nie zatrudniało osób na umowy o pracękorzystało usług zleceniobiorców.
6. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem nie prowadzi działalności gospodarczej
nastawionej na zysk, utrzymuje się z darowizn ,dotacji oraz wpłat 1% , które służą do
realizowania celów statutowych.
7. Osiągnięty w roku 2020 zysk w wysokości 21079,07 zł zostanie przeznaczony na
podniesienie funduszu statutowego
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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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-11

