
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ, UL. SIEDMIOGRODZKA 5 LOK. 51, 01-204 WARSZAWA, NR KRS:
000240024

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Stowarzyszenie powołane zostało na czas nieokreślony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2020 – 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

Roczne sprawozdania sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie 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

Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się wg następujących zasad:
- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w budowie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia,
- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
- fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej,
- przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej do 3 500,00 zł odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty
działalności której mają służyć, jako zużycie materiałów,
- przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości powyżej 3 500 zł, zalicza się do środków trwałych. Amortyzowane są metodą
liniową według przyjętego planu amortyzacji,
- wartości niematerialne i prawne o jednostkowej cenie zakupu nie przekraczającej kwoty 3.500,00 zł. odpisuje się jednorazowo w koszty,
- pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzuje się według przyjętego planu amortyzacji,
- posiadane środki pieniężne w walucie oraz należności i zobowiązania wyrażone w walutach wyceniane są według kursu średniego NBP z dnia
kończącego rok obrotowy.

W zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, funduszy zagranicznych oraz samorządów terytorialnych
prowadzona jest szczegółowa ewidencja dla każdego projektu oddzielnie, w układzie pozycji budżetów i wymogów jednostek dotujących.

Data sporządzenia: 2021-05-14

Data zatwierdzenia: 2021-06-29

Iwona Pańczyk Aleksandra Chrzanowska, Ewa Grzegrzółka, Małgorzata Jaźwińska,
Witold Klaus, Katarzyna Słubik

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-06-29
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