
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY "DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW" ANDRZEJA 12 A 40-061 KATOWICE
KATOWICE ŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

-

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

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu 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 wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:
1. Metody wyceny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia aktywów poniżej 10.000,00zł
jednostka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia w dacie zakupu,
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia aktywów powyżej
10.000,00 zł ujmowane są w ewidencji bilansowej w momencie oddania do użytkowania.
Ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności, który decyduje o okresie dokonywania
odpisów amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu oddania do użytkowania.
2. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się
stawki przewidziane ustawą z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
3. Wycena stanów i rozchodów materiałów i towarów: wg cen nabycia.
4. Wycena produktów gotowych i nie zakończonych nie występuje.
5. Należności zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty oraz utworzonych zgodnie z
ustawą o rachunkowości odpisów aktualizacyjnych.
6. Zobowiązania zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty, zobowiązania
przedawnione i umorzone nie wystąpiły.
7. Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących od dłużników postawionych w stan
likwidacji, upadłości, kwestionujących należności lub zalegających z zapłatą należności.

Data sporządzenia: 2022-09-20

Data zatwierdzenia: 2022-09-22

Jarosław Wiśniewski Monika Bajka, Maciej Rogóż, Agnieszka Kubera

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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