
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W KIELCACH "NASZA SZKOŁA JEST WSPANIAŁA"
UL. MARSZAŁKOWSKA 96 25-549 KIELCE KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE, nr KRS 0000658189

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Od 1 stycznia do 31 grudnia 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 jednostki w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie
istnieją okolioczności 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

Polityka rachunkowości Stowarzyszenia jest zgodna z nadrzędnymi zasadami rachunkowości, które zostały wskazane w art. 10 ustawy o
rachunkowości. Stowarzyszenie nie posiada majatku trwałego tj. środków trwałych i wratości niematerialnych i prawnych. Sprawozdanie
finansowe sporządzane jest zgodnie z z załacznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządzany jest według zasad
rachunku kalkulacyjnego z podziałem na rodzaje działalności Stowarzyszenia. Prezentowane są odzielnie efekty działalności statutowej i
ogólnoadministracyjnej. W ramach działalności statutowej odrębnie prezentoweane są przychody oraz koszty działalności odpłatnej,
nieodpłatnej i pozostałej statutowej, a następnie prezentowany wynik na działalności statutowej. zysk netto prezentowany w poz. O rachunku
jest zgodny z prezentowaną w bilansie w pasywach poz. A.IV. 

Data sporządzenia: 2020-03-31

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

Marzena Bzymek Elżbieta Wrześniewska, Emilia Łagowska, Marlena Jarząb, Dawid
Ślusarczyk, Beata Szpyt - Dąbrowska

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
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