Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE NA RZECZ HISTORYCZNYCH ORGANÓW HANSA HUMMLA W OLKUSZU ul. FR. NULLO 29 32-300
OLKUSZ OLKUSZ MAŁOPOLSKIE KRS 0000240900
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
nieograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01styczeń 2020r .- 31. grudnia 2020 r.
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 finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę.
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
Wartosci niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia.
Środki trwałe sa wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majatku pomniejszonych o
skumulowane odpisy umoreniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Dla celów podatkowych przyjmowane są stawki amortyzacji
zgodnie z ustawą z dn.1 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.
Należności wyceniane sa w kwocie wymaganej zapłatyz zachowaniem zasady ostroznej wyceny. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje
się w wartosci nominalnej. Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, tj. wg ich rodzaju i zasad
określonych przepisami prawa i statutu. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
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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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