
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

DZIECIAKI CHOJRAKI STOWARZYSZENIE WSPIERANIA TRANSPLANTACJI SZPIKU I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ
SZPITALNA 27/33 60-572 POZNAŃ POZNAŃ WIELKOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez jednostkęw dającej się przewidziec przyszłości.

Ponadto nie występują 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

W zakresie przyjętych zasad rachunkowości zastoasowano rozwiazania dopuszczone ustawą w odniesieniu do jednostek, o których mowa w
art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i wolontariacie z póź niejszymi zmianami.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wyceniono w sposób następujący:

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wykazano w ich wartości nominalnej,

- zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty.

Odnośnie do składników majątku trwałego stosowane są następujące zasady:

a/. Jeśli wartość składnika nie przekracza 500,00 zł. to zaliczona jest bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów.

b/. Jeśli wartość składnika wynosi pomiędzy 501,00 zł a 10.000,00 zł to jest on uznawany za środek trwały, jednorazowo amortyzowany w
miesiącu przyjęcia go do eksploatacji.

c/. Składniki majątku trwałego o wartości przekraczajacej 10.000,00 zł, amortyzowane są zgodnie z okresami ekonomicznej użyteczności,
określonymi w wykazie rocznych stawek amortyzacji, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów jest przeprowadzana według zasad i z częstotliwością określoną w ustawie o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2021-03-10

Data zatwierdzenia: 2021-06-22

Aniela Szymańska Jacek Wachowiak, Patrycja Danielewska, Aniela Szymańska

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: 2021-09-20
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