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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnos
prawnością Intelektualną Koło w Cieszynie

Województwo Śląskie

Powiat Cieszyński

Gmina Goleszów

Siedziba

Miejscowość Bażanowice

Adres

Kod kraju PL

Województwo Śląskie

Powiat Cieszyński

Gmina Goleszów

Ulica Zamkowa

Nr budynku 4

Nr lokalu

Miejscowość Bażanowice

Kod pocztowy 43-440

Adres

Poczta Goleszów

NIP 5481052070

KRS 0000070261

Data od 2020-01-01Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data do 2020-12-31

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości

TAKZałożenie kontynuacji
działalności

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
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metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku
poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów: • wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień
bilansowy i wykazano w bilansie w wartości netto tj. wartość brutto minus umorzenie; • środki trwałe wyceniono na
dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: wartości netto tj. wartość brutto minus dotychczasowe umorzenia; • Limit
wartości początkowej umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych do kosztów uzyskania przychodów nie przekracza 10 000 zł. • Składniki majątkowe o
cechach środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 10
000,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do użytkowania jako
zużycie materiałów. • Do składników majątku trwałego zalicza się środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
których wartość początkowa jest równa lub większa niż 10 000,00 zł. Jednostka stosuje metodą liniową amortyzacji
składników majątku. • długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w:
nie dotyczy; • zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie : nie dotyczy; • należności i
roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w kwotach wymaganej zapłaty; • krótkoterminowe
aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w wartości nominalnej; • zobowiązania
wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w kwocie wymaganej zapłaty; • rozliczenia międzyokresowe: w
wartości nominalnej.

ustalenia wyniku finansowego

Jednostka stosuje konta zespołu "4" i "5". NA koniec okresu dokonuje przeksięgowań na wynik finansowy zgodnie z
specyfiką działalności.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzie
ć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Kierownikowi jednostki nie są znane okoliczności,
które mogłyby wskazywać na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. Sprawozdanie Finansowe
zostało sporządzone zgodnie z zasadami zawartymi w przyjętej Polityce Rachunkowości oraz zgodnie z zasadą
ciągłości, zasadą kontynuacji, zasadą memoriału, zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi
kosztów, zasadą ostrożności, zgodnie z zasadą indywidualnej wyceny, oraz zasadą prawidłowości pod względem
merytorycznym, zasadą prawidłowości pod względem formalno-rachunkowym . Jednostka sporządza sprawozdanie
zgodnie z załącznikiem 6 do Ustawy o Rachunkowości.

pozostałe

Nie dotyczy
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem 8 240 210,77 8 135 804,78 0,00

• Aktywa trwałe 7 349 986,21 7 634 491,95 0,00

•• Wartości niematerialne
i prawne

0,00 0,00 0,00

•• Rzeczowe aktywa
trwałe

7 349 986,21 7 634 491,95 0,00

•• Należności
długoterminowe

0,00 0,00 0,00

•• Inwestycje
długoterminowe

0,00 0,00 0,00

•• Długoter
minowe rozliczenia
międzyokresowe

0,00 0,00 0,00

• Aktywa obrotowe 890 224,56 501 312,83 0,00

•• Zapasy 0,00 0,00 0,00

•• Należności
krótkoterminowe

187 386,43 73 828,80 0,00

•• Inwestycje
krótkoterminowe

702 838,13 427 484,03 0,00

•• Krótkoterminowe
rozliczenia międzyokreso
we

0,00 0,00 0,00

• Należne wpłaty na
fundusz statutowy

0,00 0,00 0,00

Pasywa razem 8 240 210,77 8 135 804,78 0,00

• Fundusz własny 1 114 299,67 1 267 956,37 0,00

•• Fundusz statutowy 752 343,70 752 343,70 0,00

•• Pozostałe fundusze 0,00 0,00 0,00

•• Zysk (strata) z lat
ubiegłych

0,00 0,00 0,00

•• Zysk (strata) netto 361 955,97 515 612,67 0,00

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

7 125 911,10 6 867 848,41 0,00
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

•• Rezerwy na
zobowiązania

0,00 0,00 0,00

•• Zobowiązania
długoterminowe

1 301 680,00 1 375 360,00 0,00

•• Zobowiązania
krótkoterminowe

79 030,18 106 833,86 0,00

•• Rozliczenia
międzyokresowe

5 745 200,92 5 385 654,55 0,00
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Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6
do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Rachunek zysków i strat

Przychody z działalności
statutowej

4 026 874,28 4 926 309,83 0,00

• Przychody z nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

4 026 874,28 4 926 309,83 0,00

• Przychody z odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

0,00 0,00 0,00

• Przychody z pozostałej
działalności statutowej

0,00 0,00 0,00

Koszty działalności
statutowej

3 604 645,50 3 464 317,01 0,00

Zysk (strata) z działaln
ości statutowej (A - B)

422 227,98 510 022,10 0,00

Przychody z działalności
gospodarczej

0,00 0,00 0,00

Koszty działalności
gospodarczej

0,00 0,00 0,00

Zysk (strata) z działaln
ości gospodarczej (D -
E)

0,00 0,00 0,00

Koszty ogólnego
zarządu

0,00 0,00 0,00

Zysk (strata) z działaln
ości operacyjnej (C + F
- G)

0,00 0,00 0,00

Pozostałe przychody
operacyjne

0,00 0,00 0,00

Pozostałe koszty
operacyjne

0,00 0,00 0,00

Przychody finansowe 764,12 5 726,20 0,00

Koszty finansowe 61 036,13 135,63 0,00

Zysk (strata) brutto (H +
I - J + K - L)

361 955,97 515 612,67 0,00
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00

Zysk (strata) netto (M -
N)

361 955,97 515 612,67 0,00
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

1.docx
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