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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

NIP 7822374552

KRS 21871

Nazwa firmy STOWARZYSZENIE NA RZECZ UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW ZS NR. 105 ORAZ ICH RODZIN "TRWANIE"

Siedziba

Województwo Powiat

Gmina Miejscowość

wielkopolskie Poznań

Poznań Poznań

Adres
Kod kraju Województwo Powiat Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

PL wielkopolskie Poznań Poznań

Nieszawska 21

Poznań 61-021 Poznań

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym Data od

Data do

01.01.2020

31.12.2020

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

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

TAK

TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie 
kontynuowania działalności)

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne  - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), 
zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności 
Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty 
Kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów i akcji własnych oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej 

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości stosując schemat Rachunku Zysków i strat w wariancie porównawczym.

ustalenia wyniku finansowego 

Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego  na dzień 31.12.2018 r. 
są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29.09.1994r. 
Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

pozostałe

Środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej.
Fundusze wykazywane są  według wartości nominalnej zaliczane są do nich wyniki z lat ubiegłych

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 07.05.2021


