
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE PSYCHOEDUKACJI I TERAPII "EVOLUTIO" LEGNICKA 65 54-206 WROCŁAW WROCŁAW
DOLNOŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2020-31.12.2020

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

zakłada się kontynuowanie działalności, nie ostnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 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

Przy dokonaniu wyboru zasad i metod oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych spośród dopuszczalnych ustawą, dostosowując je do
potrzeb jednostki zachowano:
- zasadę rzetelnego obrazu wynikającą z zapisów (art. 4 ust.1 UoR),
- zasadę przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną (art. 4 ust. 2UoR),
- zasadę ciągłości (art. 5 ust. 1 UoR),
- zasadę kontynuacji działalności (art. 6 ust.1 UoR),
- zasadę kompletności (art. 20 ust. 1 UoR).

Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych, w przypadku ich nabycia, wycenia się wg cen zakupu, do 10.000 zł jednorazowo w koszty;
należności i zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty; środki pieniężne wg wartości nominalnej.

Wyniki z całokształtu działalności obejmują:
1. przychody i koszty operacyjne, przychody uzyskane w ramach dotacji publicznych, koszty poniesione w celu realizacji przyznanych dotacji
2. pozostałe koszty i przychody operacyjne;
3. przychody i koszty finansowe;
4. zyski i straty nadzwyczajne.

Sprawozdanie finansowe w stowarzyszeniu sporządzone jest za rok obrotowy i podatkowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa
12 kolejnych pełnych mięsięcy kalendarzowych i obejmuje: Bilans dla jednostek pozarządowych za okres 01.01.2020-31.12.2020, Rachunek
zysków i start dla jednostek pozarządowych za okres 01.01.2020-31.12.2020 oraz "Informacje dodatkową za rok 2020"

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2021-04-10

Data zatwierdzenia: 2021-04-10

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-07-13
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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
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