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II.

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do artykułu 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd
Stowarzyszenie „Dać Pomoc” przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się
31-12-2019 na które składa się :
• Bilans sporządzony na dzień 31-12-2019
• Rachunek zysków i strat za okres 01-01-2019 do 31-12-2019,
• Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy
o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz
wynik finansowy.
Wszystkie dane ujawnione w sprawozdaniu finansowym — w bilansie, rachunku zysków
i strat oraz informacji dodatkowej — zostały wyrażone w polskich złotych.
Podpisy osób reprezentujących Jednostkę
Hanna Dubska
(Sekretarz Stowarzyszenia)

Marek Kubacki
Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. Z O.O.

Adam Piątek
(Prezes Stowarzyszenia)
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III.

INFORMACJA DODATKOWA

IIIA. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Informacje ogólne

W dniu 06-08-1999r na mocy wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 000064865- Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacji Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej rozpoczęto
działalność określoną w Statucie. Celem Stowarzyszenia jest pobudzenie
aktywności społeczeństwa w celu organizowania pomocy najbardziej
potrzebującym, gromadzeniem środków materialnych, współdziałanie z władzami
publicznymi. Zajmuje się również Stowarzyszenie podejmowaniem działań
zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
15 stycznia 2009 roku na wniosek Stowarzyszenia Sąd Rejonowy w Poznaniu nadała
status
Stowarzyszenia „DAĆ POMOC” jako Organizację Pożytku Publicznego.
I.
1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych)
aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa
pozostawiła jednostce prawo wyboru – Zgodnie z II Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 15 listopada 2001r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie
będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej.
Zgodnie z obowiązującymi w Stowarzyszeniu zasadami
► wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny nabycia.
Dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej do
10.000,00 złotych odpisów amortyzacyjno-umorzeniowych dokonuje się w
momencie przyjęcia do użytkowania w wysokości 100 %, natomiast pozostałe
amortyzowane są zgodnie z minimalnymi okresami amortyzacji określonymi w
Ustawie o podatku dochodowym o osób prawnych
( Dz.U.Nr 54 z 200 poz.654 wraz z późniejszymi zmianami).
W Bilansie podlegają wykazaniu w historycznej cenie nabycia pomniejszonej o
dokonane umorzenia.
► rzeczowe składniki majątku trwałego ujmowane są w księgach wg ceny nabycia.
W Bilansie wykazane „rzeczowe aktywa trwałe” przedstawiona jest w historycznej
cenie nabycia pomniejszonej o umorzenia ustalone w oparciu o plan odpisów
amortyzacyjno-umorzeniowych uwzględniającym stawki określone w oparciu o plan
odpisów amortyzacyjno-umorzeniowych uwzględniającym stawki określone w wyżej
powołanej ustawie. Środki trwałe o wartości początkowej mieszczące się w
granicach do 10.000,00 zł. umarzane są jednorazowo w miesiącu przekazania do
eksploatacji.
► należności w kwocie wymagającej zapłaty
► środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej
► zobowiązania podlegają wykazaniu w bilansie w wartości nominalnej, w kwocie
wymagającej zapłaty
► rezerwy, dochody przyszłych okresów i bierne rozliczenia kosztów podlegają
wykazaniu w bilansie zgodnie z kierunkami ich tworzenia w wartości nominalnej.
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2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i
wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich
przyczyny i spowodowana zmianami kwotę wyniku finansowego : nie występuje
3. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego
zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym
skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki
: nie występuje
4. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, a
nie zostały uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków i strat : nie występuje –
nie są znane na dzień sporządzania informacji dodatkowej.
II.
1.Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych,
zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z
tytułu przeceny inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan
na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne
przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji.
a) ruch w zakresie aktywów trwałych kształtował się następująco : Nota 13
2. Podział zobowiązań na dzień bilansowy o przewidywanym umową okresie spłaty
wykazane w bilansie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń z dostawcami.
III.
1. Do przychodów z działalności statutowej zaliczono kwoty należne z tego tytułu
Struktura rzeczowa przychodów przedstawia Nota 1
2. Wynik finansowy = Różnica zwiększająca przychody roku następnego = 410.567,59 zł
Zwolnienie przedmiotowe na podstawie Art. 17 Ustawy.

3. Dane o kosztach
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat wg wzoru określonego w
rozporządzeniu – wyżej cytowane.
Do kosztów działalności statutowej zaliczono koszty związane z prowadzona
działalnością stowarzyszenia – Nota 2
Sporządził:
Kościan, dnia 29-07-2020

Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z O.O
Plac Wolności 21; 64-000 Kościan
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