
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PINOKIO" CHOJNICKA 70 83-200 STAROGARD
GDAŃSKI STAROGARD GDAŃSKI POMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Okres objety sprawozdaniem finansowym od 01-01-2021 - 31-12-2021

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 sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie
istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

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

Sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z zasadami (polityki) rachunkowości przyjętymi przez stowarzyszenie, w tym: 1. Wszystkie grupy
aktywów wycenione są wg cen zakupu. 2. Środki trwałe o wartości przekraczającej 3.500,00 zł umarzane są proporcjonalnie do okresu
użytkowania i wykazane w bilansie wg cen nabycia pomniejszone o umorzenie. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł
amortyzuje się przy zastosowaniu zasady 100 % odpisu wartości w momencie zakupu. 3. Przy amortyzacji stosuje się stawki podstawowe. 4.
Stowarzyszenie posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej. 5. Sprawozdanie finansowe nie
podlega obowiązkowi badania w myśl art. 64 ust 1 ustawy o rachunkowości. 6. Koszty Stowarzyszenia grupowane są na kontach zespołu „5”.
7. Wynik finansowy Stowarzyszenia przeznaczony jest na zwiększenie funduszu statutowego i obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na
jego rzecz przychody oraz związane z nimi koszty. 8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o
rachunkowości (art. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości). Wynik finansowy w rachunku zysków i strat
przedstawia się jako nadwyżkę kosztów nad przychodami. Ujemna różnica kosztów nad przychodami ustalona za rok obrotowy w następnym
roku obrotowym po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zmniejszy fundusz statutowy.

Data sporządzenia: 2022-03-15

Data zatwierdzenia: 2022-03-16

Beata Muszyńska

Irmina Wałdoch - prezes 
Celina Rzynda - wiceprezes 
Magdalena Kiedrowska - sekretarz 
Monika Kosianowicz - skarbnik

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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