Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS) UL. RUDZKA 13C 44-200 RYBNIK RYBNIK ŚLĄSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
czasu trwania działalności jednostki jest nieograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
2019 rok
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 oraz 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

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
środki trwałe wycenia się według cen nabycia
do amortyzacji środków trwałych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik
do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową.
należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty
środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej

Inwentaryzacja majątku przeprowadzana jest w następujących terminach:
środki pieniężne znajdujące się w kasie: na ostatni dzień roku obrotowego, co roku metodą spisu z natury.
środki trwałe: w ostatnim kwartale roku obrotowego do 15 stycznia roku następnego, metodą spisu z natury, raz na dwa lata.
pozostałe środki trwałe w użytkowaniu: w ostatnim kwartale roku obrotowego
do 15 stycznia następnego roku, metodą spisu z natury, co roku.
środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, należności i zobowiązania, z wyjątkiem publicznoprawnych: w drodze
potwierdzenia salda, na ostatni dzień roku obrotowego do 15 dnia następnego roku obrotowego.
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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: 2020-07-15

