
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE W ŁUSZCZANOWIE DŁUGA 108 63-200 JAROCIN ŁUSZCZANÓW WIELKOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdania finasowe obejmuje okres od 01.01.2019 do 31.12.2019.

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

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Na dzień sporzadzenia sprawozdania finansowego nie są znane
okoliczności zagrażające kontynuowaniu 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

Wycena aktywów i pasywów następuje nie rzadziej niż na dzień bilansowy (dzień, na który sporządza się sprawozdanie finansowe). Ustawa o
rachunkowości określa ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów, których przestrzeganie gwarantuje poprawność prowadzenia ich ewidencji
księgowej oraz sporządzenia sprawozdania finansowego. Przy dokonywaniu wyceny aktywów i pasywów uwzględniono, w szczególności,
sformułowane w ustawie o rachunkowości zasady: wiarygodności (rzetelności), ostrożności, indywidualnej wyceny, istotności, kontynuacji
działalności.

Środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu (koszty
transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia, opłat notarialnych) oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania.
Cenę zakupu stanowi cena należna dostawcy za dany składnik aktywów wraz z naliczonym podatkiem VAT, gdyż nie podlega on zwrotowi
oraz odliczeniu od VAT należnego. Cenę nabycia pomniejszają udzielone przez dostawcę rabaty lub opusty. Z kolei otrzymane w darowiźnie
środki trwałe wycenia się według wartości rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej,
określonej w umowie darowizny lub w umowie o nieodpłatnym przekazaniu.
Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie wycenia się, uwzględniając koszty bezpośrednie i pośrednie poniesione od momentu podjęcia
inwestycji aż do czasu przyjęcia środka trwałego do używania.
Ujawnione w toku inwentaryzacji środki trwałe wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku -
według wyceny eksperta.
Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, jak
również o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a
otrzymane od innej jednostki - w wartości określonej w decyzji właściwego organu.
Pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości ustalonej na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba że
umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości. Ewidencja zapasów
W Niepublicznym Zespole Szkół w Łuszczanowie zapasy ograniczają się wyłącznie do materiałów w magazynie artykułów spożywczych.
Zakupione materiały ujmuje się w ewidencji według rzeczywistych cen ich nabycia. 
Zobowiązania
Wszystkie zobowiązania mają charakter krótkoterminowy, czyli dotyczą danego roku budżetowego. Na dzień bilansowy zobowiązania
wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli uwzględniając ewentualne odsetki naliczone przez kontrahenta.
Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych w ciągu
roku ujmuje się w ewidencji księgowej w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według kursu zakupu lub kursu sprzedaży dla danej
waluty na dzień przeprowadzenia operacji, ustalonego przez bank, z którego usług korzysta jednostka.
Wycena pasywów
Kapitały (fundusze) własne ujmowane są w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych
przepisami prawa.
Zobowiązania ujmowane są w ewidencji księgowej na dzień ich powstania. Na dzień bilansowy – według ustawy - wycenione są w kwocie
wymagającej zapłaty.
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Zasady ustalania wyniku finansowego
Wynik działalności operacyjnej:
Stanowi różnicę między przychodami (z uwzględnieniem dotacji, upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń) a poniesionymi od
początku roku obrotowego kosztami.
Przychody z działalności statutowej stanowią dotacje, wpłaty rodziców, składki członkowskie, wpłaty na cele statutowe, określone statutem.
Wynik z działalności operacyjnej powstaje z różnicy pomiędzy przychodami oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością
poniesionych kosztów rodzajowych oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik operacji finansowych
Stanowi różnicę między przychodami finansowymi, a kosztami finansowymi.
Przez przychody finansowe ustawodawca rozumie między innymi przychody z tytułu dywidend, odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji
wartości inwestycji (innych niż wymienione w artykule 28, ustępie 1, pkt. 1a) oraz nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.
Przez koszty finansowe rozumiemy, w szczególności, odsetki, straty ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji (innych niż wymienione w
artykule 28, ustępie 1, pkt. 1a), nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994
roku o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) według zasady kosztu historycznego.
Jednostka przy sporządzaniu sprawozdania finansowego stosuje zasady:
a) wyższości treści nad formą, rozpoznając zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną,
b) ciągłości, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w
tym także dokonywania odpisów,
amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje
z nich wynikające były porównywalne,
c) zasadę kontynuacji, stosując przyjęte zasady rachunkowości przy założeniu, że jednostka
będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub
upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym,
d) zasadę memoriału, ujmując wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody
i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty,
e) zasadę współmierności przychodów i kosztów, zaliczając do aktywów i pasywów danego
okresu sprawozdawczego koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które
jeszcze nie zostały poniesione,
f) zasadę ostrożności, uwzględniając w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość:
– zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również
zmniejszenia dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
– wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
– wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
– rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń,
g) zasadę indywidualnej oceny, ustalając, z wyjątkiem wypadków dozwolonych przepisami,
wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi
kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych oddzielnie, bez stosowania kompensat, zasadę istotności, dokonując wyboru rozwiązań
dopuszczonych ustawą i dostosowując je
do potrzeb jednostki przy zapewnieniu wyodrębnienia w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i
finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.
Informacje przedstawione w sprawozdaniu finansowym, w tym dotyczące „Dodatkowych informacji i objaśnień” są prezentowane zgodnie z
Załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości w kolejności oraz według numeracji poszczególnych punktów zamieszczonych w wyżej
wymienionym załączniku.
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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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