
Informacja dodatkowa za okres

01.01.2020 – 31.12.2020

Stowarzyszenie Adeste

A.    Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1) Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Adeste

Siedziba i adres organizacji: Łapiguz 73, 22-400 Zamość

Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000759020

Cele organizacji: wspieranie prowadzenia Miesięcznika Adeste, portalu internetowego

adeste.org, krzewienie kultury chrześcijańskiej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

i dziedzictwa narodowego zwłaszcza wśród młodzieży, wspierania inicjatyw religijnych

i społecznych, promocja i organizacja wolontariatu, działalność  na rzecz dzieci i młodzieży,

w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, działalność oświatowa, w tym również polegająca na

kształceniu studentów, promowanie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty

i wychowania młodzieży, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz

języka regionalnego.

2) Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 01.01.2020 – 31.12.2020.

3) Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia,

które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę

działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu,

że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

Zakres działalności w najbliższych latach nie ulegnie istotnym zmianom.

4) Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia

29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Z dn. 20.02.2018 r. poz. 395, z późn. zmianami).

5) Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości.

Zasady (politykę) rachunkowości Spółki określają między innymi następujące zagadnienia:

a) metody i zasady wyceny aktywów:



- wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg według

cen nabycia, a na dzień bilansowy pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe

oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

- środki trwałe ewidencjonowane są według cen nabycia. Wartość początkowa może być

zwiększona z tytułu ulepszenia oraz urzędowej aktualizacji wyceny. Na dzień bilansowy

wyceniane są według ceny nabycia, albo też według wartości przeszacowanej pomniejszonej

o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zgodnie

z decyzją Zarządu środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł są

umarzane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne

i prawne o wartości powyżej 10.000 zł amortyzowane są metodą liniową. Odpisów

amortyzacyjnych dokonuje się według stawek przewidzianych w załączniku do ustawy z dnia

15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.1993, nr 106 z późn. zm.),

- środki trwałe w budowie - na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych

ewidencjonowane są tak jak środki trwałe, natomiast na dzień bilansowy wyceniane

są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem

lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

- inwestycje długoterminowe - ewidencjonowane są według ceny nabycia. Na dzień

bilansowy wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty

wartości. Udziały w jednostkach powiązanych wyceniane są według zasady omówionej

powyżej.

- inwestycje krótkoterminowe ewidencjonowane są następująco: - aktywa finansowe - wg

cen nabycia, - aktywa pieniężne - wg wartości nominalnej, na dzień bilansowy: - aktywa

finansowe wyceniane są wg ceny nabycia lub ceny rynkowej w zależności, która jest niższa, -

środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są wg wartości nominalnej.

Należności i udzielone pożyczki ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień

bilansowy wg kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych.

Rozliczenia międzyokresowe ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień

bilansowy wyceniane są wg wartości nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.

b) ewidencja zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych prowadzona jest zgodnie

z przyjętymi zasadami określonymi polityką rachunkowości.

c) przychody z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej ujmuje się z podziałem na

źródła uzyskania (dotacje i subwencje, darowizny, składki członkowskie, przychody

z działalności odpłatnej).

d) koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym



B.     Dodatkowe informacje i objaśnienia.

I.    Objaśnienia do bilansu.

AKTYWA :

Aktywa trwałe – o łącznej wartości 0,00 zł

Stowarzyszenie nie miało środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

w 2020 r.

Stowarzyszenie nie miało inwestycji długoterminowych w 2020 r.

Aktywa obrotowe – o łącznej wartości 1.247,98 zł

Wartość należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł.

Wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosi 965,15zł.

PASYWA:

Kapitał własny - o łącznej wartości 982,42 zł.

1. Struktura kapitału własnego

Nazwa Stan na koniec roku

Fundusz statutowy 0,00 zł

Pozostałe fundusze 0,00 zł

Zysk/starta z lat ubiegłych 1.261,40 zł

Zysk/strata netto -278,98 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – o łącznej wartości 0,00 zł.

Wartość zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł

Wartość zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 265,56 zł

II. Objaśnienia do rachunku zysków i strat.

1. Przychody ogółem wyniosły 4.922,58 zł, a struktura przychodów kształtowała się

następująco:

a) Składki członkowskie – 450,00 zł

b) Dotacje, darowizny i subwencje – 4.472,58 zł



c) Przychody ze zbiórek publicznych – 0,00 zł

d) Pozostałe – 0,00 zł

2. Koszty  wyniosły w sumie 5.201,56 zł, a struktura kosztów kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie Rok bieżący

Wartość sprzedanych towarów 0,00  zł

Zużycie materiałów i energii 620,28  zł

Amortyzacja 0,00  zł

Usługi obce 4.510,25  zł

Podatki i opłaty 0,00  zł

Wynagrodzenia 0,00  zł

Ubezpieczenia społeczne 0,00  zł

Pozostałe koszty rodzajowe 0,00  zł

Pozostałe koszty operacyjne 0,00  zł

Koszty finansowe 11,03  zł

Stowarzyszenie wygenerowało stratę brutto w wysokości: 278,98 zł. Stowarzyszenie

planuje pokryć stratę zyskami z przyszłego roku.

III. Pozostałe informacje.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym,

a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie wystąpiły.

 



Podpis osoby, której powierzono Podpisy członków Zarządu
prowadzenie ksiąg rachunkowych


