
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE "NASZA MAŁA OJCZYZNA" 1 MAJA 1 37-310 NOWA SARZYNA NOWA SARZYNA PODKARPACKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2021 do 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 sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują 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

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
Metody wyceny aktywów i pasywów z założeniem kontynuacji działalności:
- środki trwałe wycenia się według wartości początkowej - ceny nabycia lub kosztu wytworzenia - po
pomniejszeniu o dotychczasowe odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne)
- należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej
- zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty
- rozliczenia międzyokresowe przychodów wyceniane są w równowartości niewydatkowanych do dnia
bilansowego środków finansowych otrzymanych na realizowane projekty. - środki trwałe wycenia się
według wartości początkowej - ceny nabycia lub kosztu wytworzenia - po pomniejszeniu o dotychczasowe
odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne)
- należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej
- wynik finansowy stanowi różnica pomiędzy przychodami a kosztami
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
- zakupione materiały są odpisywane w koszty zużycia w dacie ich zakupu.
- środki pieniężne wykazane są według wartości nominalnej.
- zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty
- rozliczenia międzyokresowe przychodów wyceniane są w równowartości niewydatkowanych do dnia bilansowego środków finansowych
otrzymanych na realizowane projekty.

Data sporządzenia: 2022-05-31

Data zatwierdzenia: 2022-06-15

Anna Defus Andrzej Domański

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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