
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

GLIWICKIE STOWARZYSZENIE "NIEWIDOMY GLOBTROTER" UL. ZWYCIĘSTWA 1 44-100 GLIWICE GLIWICE ŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Jest nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2019r.

Data do 31.12.2019r.

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 sporządzone przy założeniu 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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości okreslonych w Ustawie o rachunkowości z
dnia 29 września 1994r. /tj. Dz.U. z 2019r. z późn. zmianami/ oraz odrębnych przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej
stowarzyszeń. Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągniete i przypadające na jej rzecz przychody
oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów.

I Aktywa i pasywa wycenia się według zasad okrrslonych w Ustawie o rachunkowości:

1. Środki trwałe - Stowarzyszenie nie posiada

2. Wartości niematerialne i prawne - Stowarzyszenie nie posiada

3. Inwestycje krótkoterminowe - obejmują krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym środki pieniężne, wykazano je w wartości nominalnej
na dzień bilansowy.

4. Zobowiązania - ewidencjonowane są wg. wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane są wg. kwoty wymagającej zapłaty.

5. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Rachunek zysków i strat jest sporządzony wg załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości sporządzony w wariancie kalkulacyjnym. Predstawia on
podział przychodów i kosztów działalności operacyjnej na:

- działalność pożytku publicznego nieodpłatną tj. działalność za którą nie pobiera się wynagrodzenia /opłat/ od adresatów tych zadań. W danym
roku obrotowym nie wystąpiła działalność pozytku publicznego nieodpłatna.

- działalność pożytku publicznego odpłatna - działalność w sferze zadań publicznych za którą pobiera się wynagrodzenie. W danym roku
obrotowym nie wystąpiła działalność pożytku publicznego odpłatna.

- pozostała działalność statutowa, nie mająca charakteru działalności pozytku publicznego ale mieszcząca się w celach statutowych organizacji.

1. Działalność statutowa ogółem: 322 646,00

składki członkowskie : 6 200,00

darowizny pieniężne: 2 176,89

turnusy rehabilitacyjne: 183 027,39

imprezy integracyjne: 131 241,72

2. Przychody finansowe 62,72

        Druk: NIW-CRSO



Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości. Stowarzyszenie
prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2019r. i kończący się 31 grudnia 2019r. Sprawozdanie
zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden
rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalnosci. Stowarzyszenie w 2019r. nie prowadziło działalności gospodarczej.

 

Data sporządzenia: 2020-03-10

Data zatwierdzenia: 2020-09-25

Lucyna Kuśmierek

Celestyna Janus 
Tadeusz Kawa 
Alicja Brzoza 
Grażyna Kowalska 
Andrzej Sosulski 
Małgorzata Lison

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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