Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - KOŁO W GŁOGOWIE
PERSEUSZA 9 67-200 GŁOGÓW GŁOGÓW DOLNOŚLĄSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania jednostki jest nieograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Okres objęty rocznym sprawozdaniem finansowym: od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r.
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 zostało sporządzone przy założeniu kontynowania działalności przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć
przyszłości. Nie istnieją znane nam okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 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
Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości netto (cena nabycia pomniejszona o odpisy umorzeniowe).
Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Środki trwałe oraz
wartości niematerialne i prawne (o wartości powyżej 10.000,00 zł) są amortyzowane metodą liniową wg. obowiązujących stawek
amortyzacyjnych zgodnie z załącznikiem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i
prawne o wartości od 1.000,00 do 10.000,00 zł (tzw. wyposażenie) są amortyzowane jednorazowo. Organizacja posiada tylko środki
finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej. Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w
bilansie w kwotach wymagających zapłaty. Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwotach wymagających
zapłaty. Koszty działalności ewidencjonowane są według kosztów rodzajowych na kontach zespołu „4” oraz według źródeł finansowania i
miejsc ich powstawania (projektów) na kontach zespołu „5”. Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariancie kalkulacyjnym.
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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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