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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Dane identyfikujące jednostkę
NIP

8842529857

Nazwa firmy
Siedziba

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego
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dolnośląskie

świdnicki
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Miejscowość

Świdnica

Świdnica

Adres
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Ulica

Nr domu

Długa

6

Miejscowość

Kod pocztowy

Świdnica

58-100

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Nr lokalu

Poczta

Świdnica
Data od
Data do

01.01.2020
31.12.2020

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
TAK
przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie
zagrożenie
kontynuowania działalności)
kontynuowania przez nią działalności
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
- Środki trwałe- wycenia się w ich wartości początkowej (ewidencyjnej) ceny zakupu- cena nabycia (art. 28 ust 2 Ustawy). Za cenę nabycia uważa się cenę zakupu
należną sprzedającemu powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i montażem. Wartość początkową środków trwałych ustaloną wg wyceny podanej
wyżej zmniejsza się (art. 31 ust 2 i art.32 Ustawy) o comiesięczne odpisy amortyzacyjne- umorzeniowe. Dla celów umorzeniowych stosuje się metodę liniową z
zastosowaniem zasad i stawek amortyzacyjnych (art. 22a - 22o) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
- W stosunku do sprzętu zakupionego w ramach cross-financingu o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10.000 zł stosuje się następujące zasady: sprzęt o wartości
jednostkowej przekraczającej 10.000 zł wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Będzie on podlegał jednorazowej
amortyzacji, która nie będzie stanowiła kosztu podatkowego
- Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do
używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów lub towarów. Ewidencję tych przedmiotów prowadzi się pozaksięgowo w sposób umożliwiający
identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsc ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych.
- Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są
amortyzowane według zasad i stawek podatkowych.
ustalenia wyniku finansowego
- Ewidencja i rozliczenie kosztów prowadzona jest według rodzajów na kontach zespołu 4.
- Ewidencja zapasów prowadzona jest w sposób następujący:
-materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur
(rachunków), pod datą ich zapłaty;
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
- Jednostka sporządza bilans oraz rachunek zysków i strat (wyników) w postaci porównawczej na koniec roku obrotowego według stanu na dzień bilansowy, tj. 31
grudnia każdego roku.
pozostałe
W pozostałym zakresie stosuje się zasady określone w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.
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