Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE "CAŁA NAPRZÓD" UL. ZWYCIĘSTWA 1 1 44-100 GLIWICE GLIWICE ŚLĄSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Nie dotyczy
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Od 01.01.2019 do 31.12.2019
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 sporządzone przy założeniu kontunuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.
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
W roku 209 nie wystąpiły zmiany zasad polityki rachunkowości, ani metody wyceny aktywów i pasywów, które wywarlyby istotny wpływ na
sytuację finansową, majątkową i wynik finansowy.
Stosowane przez jednoskę zasady rachunkowości dostosowane są do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994r. o
rachunkowości.
Metody wyceny aktywów i pasywów zakładają kontynuowanie działalności, gdyż nie istnieją przesłanki, które wskazywałyby na istnienie
zagrożenia.
Aktywa rzeczowe o wartości o okresie Użytkowania powyżej 1 roku, zaliczane są do środów trwałych.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
Środki trwałe o wartości do 3 500,00zł amortyzowane są jednorazowo.
Środki trwałe o wartości powyżen 3 500,00zł amortyzowane są metodą liniową.
Należności są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty.
Środki pieniężne w kasie i na koncie bankowym wykazywane są w wartości nominalnej.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej wedłuch ich rodzajów i zasad określonych przepisami
prawa i statutu.
Fundusze specjalne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa,
statutu i umów z fundatorami.
Rachunek zysków i strat jednostka sporządza w wariancie porównawczym według wzoru nr.6 określonego w ustawie o rachunkowości. RZiS
jest wyrażony w PLN.
Sprawozdanie zostało przygotowane z zastosowaniem następujących zwolnień przewidzianych przez UoR dla jednostek niepodlegających
obowiązkowi badania i ogłaszania sprawozdań finansowych zgodnie z art. 64 ust. 1. punkt 4.
Jednostka odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym (zwolnienie z
art. 56 ust.1 UoR)
Jednostka odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym (zwolnienie z
art.45 ust. 2 i 3 UoR)
Jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (zwolnienie z art. 37 ust. 10 UoR)
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2020-06-22

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Należności są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizacyjne.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prwdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizacyjnego.
Należności umożone, przedstawione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Data sporządzenia: 2020-03-25
Data zatwierdzenia: 2020-06-09

Sylwia Stawarz

Olgierd Gerszyński - prezes
Aleksandra Sosna - wiceprezes
Izabella Adamczak - wiceprezes
Anna Buba - Palczak - wiceprezes
Aleksandra Surowiec - Bargieł - wiceprezes

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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