
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok

1) Nazwa, siedziba i adres

Nazwa organizacji:

Kraj: Polska Województwo: Kujawsko-Pomorskie
Powiat: m. Bydgoszcz Gmina: Bydgoszcz
Ulica: Kornela Ujejskiego

nr domu 75 nr lokalu

Miejscowość: Bydgoszcz Kod pocz. 85-168
Poczta: Bydgoszcz

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP: KRS: 294062

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym; 

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 01.01.2020

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 31.12.2020

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 01.03.2021
Wariant sprawozdania:

4) Wskazanie, 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; 

5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia 

jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sporządził: Stanisław Raszke

Bydgoszcz,  01.03.2021 r.

Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w 

ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z tym że w roku 2020 

Stowarzyszenie nie prowadziło działalności odpłatnej i godpodarczej.

Bydgoskie Stowarzyszenie Laryngektomowanych

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 

jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na 

zagrożenie kontynuowania przez nią działalności, pomimo ograniczenia działań w okresie 

pandemii koronawirusa.

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w 

art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 

6 do ustawy o rachunkowości.

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości 

nominalnej. Środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana 

jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.
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Stanisław Raszke - Sekretarz Zarządu


