
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

ŻOLIBORSKIE STOWARZYSZENIE "DOM RODZINA CZŁOWIEK" WYBRZEŻE GDYŃSKIE 1 01-531 WARSZAWA
WARSZAWA MAZOWIECKIE

KRS 0000288087

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania jednostki jest nieokreślony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

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

Jednostka będzie kontynuowała działalność w przyszłości. Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie 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

Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29
września 1994 r. z późniejszymi zmianami. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach
obrotowych jednakowego
grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów i pasywów.
Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:
1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,
2) inwestycje krótkoterminowe – w tym środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie według stanu faktycznego na dzień bilansowy
31-12-2019 r.
3) należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
4) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
5) kapitały (fundusze) własne – w wartości nominalnej.

Na wynik finansowy składają się:
1. Wynik finansowy na działalności statutowej,
2. Wynik finansowy na działalności gospodarczej,
3. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności,
4. Wynik finansowy ogółem.
Wynik finansowy na działalności statutowej stanowi różnicę między przychodami z działalności statutowej z uwzględnieniem dotacji, i innych
zwiększeń lub
zmniejszeń, a kosztami realizacji zadań statutowych.
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności stanowi różnicę między sumą wyników na działalności statutowej i gospodarczej, a
kosztami administracyjnymi.
Wynik finansowy ogółem stanowi różnicę między wynikiem finansowym brutto na całokształcie działalności, a wynikiem operacji
nadzwyczajnych.

Sprawozdanie finansowe za 2019 r. zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w programie księgowym Rewizor
GT firmy Insert S.A.
Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje w nim zawarte były porównywalne. Rok obrotowy jest równy
rokowi kalendarzowemu.

        Druk: NIW-CRSO



Data sporządzenia: 2020-03-31

Data zatwierdzenia: 2020-08-28

Edyta Załęska Zofia Korzeniecka - Podrucka

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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