Informacje ogólne – wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
1. Nazwa i siedziba jednostki:
Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
58-304 Wałbrzych ul. Andersa 187
Nr KRS -0000068261
2. nie dotyczy
3. Okres objęcia sprawozdaniem:
01.01.2014-31.12.2014
4. Walne Zgromadzenie Członków DSON na posiedzeniu w dniu 06.02.2015 roku podjęło
uchwałę w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń
przewidzianych ustawą o rachunkowości dla jednostek mikro.
Zgodnie z postanowieniami Uchwały DSON oraz obowiązującą UOR(zał. Nr.4) Dolnośląskie
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych sporządza uproszczone sprawozdanie finansowe
składające się ze skróconego bilansu oraz skróconego rachunku zysku i strat. Dane zawarte
dotychczas w informacji dodatkowej przedstawiono w informacji uzupełniającej do bilansu.
5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania swojej działalności
statutowej w przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności.
6.Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Stosuje uproszczone zasady
rachunkowości które były dotychczas określone przez Ministra Finansów dla tego typu
jednostek a które zostały przeniesione do ustawy o rachunkowości w części dla jednostek
mikro. Wszystkie uzyskane przychody zalicza się do przychodów danego okresu.
Wszystkie koszty związane z realizacją zadań statutowych oraz koszty administracyjne
traktuje się jako koszty działalności operacyjnej. Koszty działalności są gromadzone zarówno
na kontach zespołu 4 jak zespołu 5 w celu wydzielenia kosztów działalności statutowej z
podziałem na zadania oraz kosztów administracyjnych.
W związku z innym sposobem prezentowania kosztów w rachunku wyników za 2013r.
dokonano dla celów porównawczych ręcznego podziału kosztów działalności statutowej za
2013 r. wg. obowiązujących obecnie zasad na: amortyzację, zużycie materiałów i energii,
wynagrodzenia oraz pozostałe koszty.
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
Na fundusz statutowy zalicza się nadwyżkę przychodów nad kosztami osiągniętą za dany
rok obrachunkowy. W przypadku gdy w danym roku koszty są wyższe od przychodów
powstałą różnicę jako wynik finansowy ujemny rozlicza się na zmniejszenie funduszu
statutowego.
Należności i roszczenia wycenia się na dzień bilansowy i ujmuje w bilansie wg kwot
wymagających zapłaty.
Środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy i wykazuje w bilansie wg wartości
nominalnej.
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy i ujmuje w bilansie w kwocie wymagającej
zapłaty.
Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy i ujmuje w bilansie w wartościach
nominalnych.
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