
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Stowarzyszenie Przyjaciół Bezpańskich Zwierząt "CICHY KĄT" 

ul. Korczaka 9/6, 42-600 Tarnowskie Góry

Numer w KRS 0000015556

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2019 - 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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

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

        Druk: NIW-CRSO



Przyjęte zasady rachunkowości 
a) Zasady ogólne 
Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym. 
W wyjątkowych przypadkach oraz gdy wielkość poniesionych nakładów nie upoważnia do otrzymania faktury VAT operacje zakupu towarów
i usług pomocniczych mogą być dokumentowane oświadczeniem. 
W jednostce wszystkie zakupione materiały pomocnicze są nabywane w ilościach nie przekraczających bieżących potrzeb jednostki i zostają
od razu przekazane do zużycia we właściwej komórce organizacyjnej w związku z tym nie prowadzi się ewidencji magazynowej posiadanych
środków pomocniczych. 
Inwentaryzacje poszczególnych składników pasywów i aktywów prowadzone są w okresach maksymalnych ustalonych w ustawie. 
b) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosowane są stawki tzw. „podatkowe” tj. wynikające z ustawy o
podatku dochodowym. 
Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych księgowany jest bezpośrednio na koncie środków trwałych. 
Amortyzacja prowadzona jest przede wszystkim metodą liniową. 
Do zakupów inwestycyjnych, których wartość nie przekracza kwoty określonej w rozporządzeniu stosowany jest zazwyczaj jednorazowy
odpis amortyzacyjny w miesiącu zakupu. 
c) Inwestycje 
Inwestycje wyceniane są według cen nabycia pomniejszane o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości. 
d) Zapasy 
Zapasy są wykazywane w wartości netto według rzeczywistych cen nabycia. 
Przyjęto zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą FIFO. 
e) Należności 
Należności wykazywane są w wartości netto (pomniejszone o odpisy aktualizacyjne). 
Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta nie obejmuje odsetek za zwłokę. 
f) Zobowiązania 
Zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje odsetki za zwłokę tylko w uzasadnionych przypadkach. 
g) Rezerwy 
Nie tworzy się rezerw na przyszłe koszty odpraw emerytalnych, urlopów itp. 
Do wyceny rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego przyjęto stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w
wysokości 15%. 
h) Ustalenie wyniku finansowego 
Rachunek zysków i strat prowadzony jest w wariancie porównawczym. 
W wyniku finansowy netto uwzglednia się: 
• zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub
umorzeniowych, 
• wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne, 
• wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne, 
• rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń przy założonym poziomie istotności. 
i) Ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego 
Sprawozdanie finansowe jednostki jest sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym i zawiera
informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 6 do "Ustawy o rachunkowości" z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 ze
zmianami).
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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
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