
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KUROWIE 192 34-233 HUCISKO KURÓW MAŁOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu dalszej kontynuacji działalności.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01-01-2020r do 31-12-2020r.

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

Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie  kontynuowania działalności przez OSP Kurów.

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

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie oparta jest na pracy społecznej jej członków. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się
w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów
i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie
finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa
i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości:

1. Należności krótkoterminowe i roszczenia. Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są według kwot wymagających
zapłaty, z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny.

2. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe. Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

3. Inwestycje krótkoterminowe. Inwestycje krótkoterminowe wykazywane są według cen nabycia.

4. Kapitały (fundusze) własne. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wykazywane są według wartości nominalnej.

5. Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe - nie dokonało zakupu nowych aktywów trwałych w okresie sprawozdawczym.

6. Umorzenie środków trwałych – amortyzacja kontynuowana z lat poprzednich metoda liniową.

7. Wartości niematerialne i prawne - brak wartości niematerialnych i prawnych oraz nie dokonało zakupu nowych wartości niematerialnych
i prawnych w okresie sprawozdawczym.

8. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – amortyzacja - brak w okresie sprawozdawczym.

9. Inwestycje długoterminowe - jednostka nie posiada oraz nie dokonano w okresie sprawozdawczym żadnych inwestycji
długoterminowych.

10. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty. Stan należności na
dzień 31.12.2020 wynosi 144,00 zł (nadpłata za wywóz odpadów).

11. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty. Stan zobowiązań
na dzień 31.12.2020 wynosi 129,16 zł, co wynika z faktur z terminem płatności na 2021 rok.

12. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia gospodarcze podlegające
rozliczeniom międzyokresowym.

13. Rozliczenia międzyokresowe przychodów. W okresie sprawozdawczym wystąpiły zdarzenia gospodarcze podlegające rozliczeniom
międzyokresowym - darowizna z lat poprzednich oraz pożyczka bezzwrotna z PUP w związku z Covid.

14. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zyski, ani straty nadzwyczajne.

15. Zatrudnienie i wynagrodzenia. Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników na umowę o pracę w okresie sprawozdawczym.

        Druk: NIW-CRSO



16. Nie nastąpiły znaczące zdarzenia, których nie uwzględniono w bilansie oraz rachunku zysków i strat za okres sprawozdawczy.

17. Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariancie porównawczym.

- Sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu na podstawie Ustawy o rachunkowości.

- Organizacja nie jest zobowiązana do sporządzania Rachunku Przepływów Pieniężnych oraz Zestawienia Zmian w Kapitale.

- Organizacja na dzień 31-12-2020 nie zatrudnia pracowników.

- Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności.

- Ujawniono wszystkie informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.
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Data sporządzenia: 2021-01-31

Data zatwierdzenia: 2021-01-31

Biuro Rachunkowe EKSPERT Małgorzata Cacak ul. Krasińskiego 5
; Żywiec NIP 5521409154

Zarząd OSP Kurów: 
Adam Szwed – prezes 
Marek Siwiec – wiceprezes 
Krystyna Siwiec – skarbnik 
Adam Henryk Szwed – sekretarz 
Krzysztof Hereda – naczelnik 
Jacek Hereda – zastępca naczelnik 
Tadeusz Kwaśny – gospodarz

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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