
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE CENTRUM INFORMACJI SPOŁECZNEJ - CIS GAŁCZYŃSKIEGO 3 00-362 WARSZAWA WARSZAWA
MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

1 styczeń 2019 r. do 31 grudnia 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

Tak, kontynuacja działalności, brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania

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

Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu,w którym środek trwały lub wartość
niematerialną i prawną przyjęto do używania. Poprawność przyjętych okresów używania i innych danych jest okresowo
weryfikowana przez kierownika jednostki, co powoduje odpowiednią korektę rocznych stawek i kwot odpisów amortyzacyjnych począwszy
od pierwszego miesiąca kolejnego roku obrotowego. Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie
wymagającej zapłaty, łącznie z doliczonymi odsetkami za zwłokę w zapłacie należności i wykazuje w wartości netto, tj. pomniejszone o
dokonane odpisy aktualizujące. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych oraz pozostałe należności są wyceniane w
kwocie wymagającej zapłaty na podstawie przepisów, umów lub innych dokumentów.Środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej.
Odsetki otrzymane i należne zalicza się do przychodów z operacji finansowych. Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty,
tj. łącznie z odsetkami przypadającymi na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych. Na dzień bilansowy
ujmuje się aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski. Przychody pieniężne z działalności statutowej są uznawane w momencie wpływu środków na konto bankowe
stowarzyszenia. Przychody stanowią otrzymane środki pieniężne z tytułu dotacji, darowizn i wpłat 1% OPP. Ewidencja kosztów prowadzona
jest w układzie kont pozwalającym na wyodrębnienie kosztów zaliczanych do kosztów administracyjnych oraz na funkcjonalne ustalenie
kosztów działalności statutowej według źródeł finansowania poszczególnych wydatków. Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym i
równocześnie rozliczane według źródeł finansowania działalności statutowej. Wynik finansowy jest różnicą między przychodami
dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami poniesionymi w związku z pozyskaniem tych przychodów oraz kosztami okresu. Kalkulacja
sporządzona jest według wariantu porównawczego rachunku zysków i strat.

Data sporządzenia: 2020-03-07

Data zatwierdzenia: 2020-09-24

Agnieszka Boguszewska Tomasz Kaźmierczak, Anna Olech, Katarzyna Morawska

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2020-10-07
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