
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE HUMANITARNO-EKOLOGICZNE "DLA BRACI MNIEJSZYCH" ŁAGODNA 93 32 43-300 BIELSKO-
BIAŁA BIELSKO-BIAŁA ŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

czas jest nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01.01.2020 do 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

tak

nie istnieją okoliczności wskazujące 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

Aktywa i pasywa wyceniono na dzień bilansowy w sposób następujący: 1) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów
pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 2) środki
pieniężne – według wartości nominalnej; 3) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie
wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy; 4) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem
zasady ostrożności; 5) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty; 6) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości; 7)
kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej; 8) pozostałe
aktywa i pasywa w wartości nominalnej. Środki trwałe są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek amortyzacyjnych określonych w
obowiązującej ustawie o podatku dochodowym. 

Data sporządzenia: 2021-05-13

Data zatwierdzenia: 2021-05-13

Bożena Chrobak

Aneta Skorek-Czyżewska 
Dariusz Dzida 
Irena Ziemska 
ElżbietaMazurek

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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