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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

NIP 5861997983

Nazwa firmy POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY OPTIMIST

Siedziba

Województwo Powiat

Gmina Miejscowość

zachodniopomorskie kamieński

Kamień Pomorski KAMIEŃ POMORSKI

Adres

Kod kraju Województwo Powiat Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

PL zachodniopomorskie kamieński Kamień Pomorski

GRYFITÓW 1

KAMIEŃ POMORSKI 72-400 KAMIEŃ POMORSKI

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym Data od

Data do

01.01.2020

31.12.2020

Założenie kontynuacji działalności Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie
kontynuowania przez nią działalności

TAK

TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie 
kontynuowania działalności)

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu zasad rachunkowości. Majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł amortyzuje się 
metodą liniową od następnego miesiąca po przyjęciu do użytkowania, zaś o wartości od 1.000 zł do 3.500 zł ujmuje się w kosztach jednorazowo w dacie zakupu i 
przyjęcia do użytkowania. Składniki wymienione są ujmowane w ewidencji środków trwałych i wyposażenia. Materiały o wartości poniżej 1.000 zł są odpisywane w 
koszty bieżącej działalności. Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z 
zachowaniem zasady ostrożności. Dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej oraz wyniku finansowego jednostka jako kwoty istotne traktuje kwoty, 
które przekraczają 2% sumy bilansowej wynikającej ze sprawozdania za poprzedni okres sprawozdawczy (próg istotności).

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wynik finansowy jest ustalany na poziomie wyniku finansowego brutto. Stowarzyszenie przeznacza zysk na cele statutowe.

ustalenia wyniku finansowego 

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości według załącznika nr 6.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

pozostałe

Rachunkowość jest prowadzona w oparciu o nadrzędne zasady rachunkowości, uregulowane ustawą o rachunkowości. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy i dzieli 
się na 12 okresów sprawozdawczych, którymi są miesiące. Księgi rachunkowe obejmują : dziennik zbiorczy, księgę główną (ewidencja syntetyczna) , księgi pomocnicze 
(ewidencja analityczna) oraz zestawienia obrotów i sald księgi głównej i sald kont pomocniczych. Prowadzone są za pomocą programu finansowo- księgowego Rewizor 
firmy Insert. Rozliczenia z tyt. umów o pracę, umów cywilnoprawnych są prowadzone za pomocą programu mikro Gratyfikant firmy Insert. Zestawienia obrotów i sald 
sporządzane są miesięcznie do 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień roku obrachunkowego do 31.03. następnego roku. Księgi rachunkowe 
archiwizuje się, przechowuje zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości. Dochowuje się najwyższej staranności w zakresie ochrony dostępu do systemu finansowo- 
księgowego, programu mikro Gratyfikant oraz Płatnik, jak również w zakresie ochrony systemów przed uszkodzeniem.

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 2021-02-21


