
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 KAMIENIU
POMORSKIM GARNCARSKA 4 72-400 KAMIEŃ POMORSKI KAMIEŃ POMORSKI ZACHODNIOPOMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Założenie kontynuacji działalności

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

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

Tak

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

metoda wyceny aktwów i pasywów (także amortyzacji)  Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły. Ustala się wynik
finansowy i sporzadza spawzadanie finansowe tak, aby dane na koniec roku obrotowego były danymi na poczatek roku obrotowego. Metoda
wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe i wartości
niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub wytworzenia, lub wartości przeszacowania (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych
o odpisy amortyzacyjne z także o odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową.
Wycena pozostałych aktywów i pasywów.  1. Zapasy materiałów wycenia się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy według
rzeczywistych cen zakupu. w odniesieniu do zapasów materiałów Stowarzyszenie prowadzi ewidęcję wartościową.  2. Należności wycenia się
w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostroścności.  3. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty czyli do kwoty
głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanej od kontrachenta not odsetkowych.  4. Środki pieniężne w kasie i na
rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.  5. W Stowarzyszeniu tworzy się Fundusze, określone w statucie: -
Statutowy, - ZFA. Ponadto tworz się - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Określone w statucie Stowarzyszenia.  6. Pozostałe
aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

ustalenie wyniku finansowego   Wynik finansowy ustala się jako różnicę przychodów i kosztów z działalności statutowej skorygowane o
pozostałe przychody i koszty, z uwzględnieniem: 1) wynik koła ustala się jako nadwyżkę przychodów nad kosztami (zysk) lub nadwyżkę
kosztów nad przychodami (strata). Tak obliczony wynik odnoszony jest na fundusz statutowy (strata) lub na rozliczenie międzyokresowe
przychodów (zysk).  2) Wynik ZAZ ustala się jako różnicę przychodów i kosztów z działalności statutowej odpłatnej powiekszoną o pozostałe
przychody operacyjne i finansowe i pomniejszone o pozostałe koszty opetacyjne i finansowe ZFA a strata pozostaje do rozliczenia w latach
następnych.

ustalenia sposobu sporzadzania sprawozdania finasowego  Sprawozdanie Finasowe sporzadza się w sposób przewidziany dla Stowarzyszeń
zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 wrześni 1994r załaczni nr 6.

Data sporządzenia: 2022-03-28

Data zatwierdzenia: 2022-03-31

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-06-07
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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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-06-07
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