
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STAŃKOWEJ 35 38-711 ROPIENKA STAŃKOWA PODKARPACKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

rok obrotowy 2019 (od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku)

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

Na dzień sporządzania sprawozdania nie są znane żadne okoliczności, wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności jednostki.

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

Jednostka prowadzi księgi rachunkowe według zasad zawartych w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi
zmianami.

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. 2

UoR),

- zasadę ciągłości (art. 5 ust. 1 UoR),

- zasadę kontynuacji działalności (art. 6 ust.1 UoR),

- zasadę kompletności (art. 20 ust. 1 UoR).

 

 

 

 

Do środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej kwotę 10.000 zł stosuje się odpis amortyzacyjny zgodnie z ustawą o podatku 
dochodowym od osób prawnych. Jeżeli ustawa o podatku dochodowym  od osób prawnych tak stanowi, amortyzacja wynosi 100%.
Amortyzacji  dokonuje się od następnego miesiąca wprowadzenia środka trwałego do użytkowania.    

Do środków trwałych o wartości początkowej w kwocie od 3.500 zł do 10.000 zł stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100% na
koniec roku wprowadzenia środka trwałego do użytkowania.

Niskocenne składniki majątkowe długotrwałego użytkowania o wartości poniżej 3.500 zł zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w
zużycie materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej.

Aktywa i pasywa wycenia się po rzeczywistych kosztach, cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.

Jednostka dokonuje amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych raz w roku na koniec roku obrotowego.

        Druk: NIW-CRSO



Data sporządzenia: 2020-03-14

Data zatwierdzenia:

Barbara Szmyd Krzysztof Duda, Jarosław Sroka, Dariusz Jasiewicz, Kamil Szylak,
Estera Dziedzic, Barbara Szmyd, Marek Sroka, Adrianna Sroka

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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