
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

STOWARZYSZENIE LATARNIA
30-134 KRAKÓW
UL. ZARZECZE 114A 
0000686073

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01-01-2020 do 31-12-2020

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

5) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez podmiot
działalności.
6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
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Sporządzono dnia :2021-02-27

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka
przyjęła następujące ustalenia:
- Składniki majątkowe o wartości początkowej poniżej 10000 zł zalicza bezpośrednio w koszty zużycia
materiałów.
- Składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 10000 zł jednostka zalicza do środków trwałych
lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza je do ewidencji bilansowej tych aktywów.
Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje 
drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.
Aktywa i Pasywa, wyceniono następującymi metodami wyceny, wynikającymi z przyjętych zasad polityki 
rachunkowości:
1) należności w kwotach wymagających zapłaty,
2) kapitały własne w wartościach nominalnych,
3) zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty.
Zgodnie z art. 42 ust.1 Ustawy na wynik finansowy jednostki składa się:
- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
- wynik z operacji finansowych,
- wynik na operacjach nadzwyczajnych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z 
nim zrównanych
Wynik z działalności operacyjnej powstaje z różnicy pomiędzy przychodami ze sprzedaży netto:
produktów, usług, towarów, materiałów z uwzględnieniem: dotacji, a równocześnie upustów, rabatów i innych 
zwiększeń lub zmniejszeń przychodów bez VAT oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością 
sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów ustaloną odpowiednio w koszcie ich wytworzenia, w 
cenach nabycia (zakupu) – powiększonych o całość poniesionych od początku roku kosztów ogólnego zarządu, 
kosztów sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik z operacji finansowych powstaje z różnicy pomiędzy przychodami finansowymi a kosztami
finansowymi, z wyjątkiem odsetek, prowizji oraz dodatnich i ujemnych różnic kursowych – mających
wpływ na ustalenie kosztu wytworzenia produktów i usług oraz środków trwałych (w przypadkach
wynikających z postanowień art. 28 ust.4 i ust.8 pkt 2 Ustawy o rachunkowości).
Koszty ewidencjonowane są w zespole 4 – według rodzajów.
Rachunek zysków i strat sporządzany jest według wariantu porównawczego.
Jednostka nie tworzy aktywa i rezerwy na odłożony podatek dochodowy.
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w roku 
obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości.
Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych (dopuszczonych ustawą) do stosowania
zasad i wprowadzono je na okres wieloletni, aby zapewnić porównywalność prezentowanych w
sprawozdaniach danych.

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Marcin Czaja Monika Róg
Violetta Szopa - Tomczyk
Anna Kucharska Zygmunt
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