
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 RYKACH UL.
LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO 12 08-500 RYKI RYKI LUBELSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania jednostki jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 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 kontynuowania działalności, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane
okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 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 oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, pomniejszonych o dokonywane odpisy umorzeniowe. Środki
trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przy zastosowaniu metody liniowej z zachowaniem obowiązujących stawek
amortyzacyjnych. Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się drogą systematycznego planowego rozłożenia wartości
początkowej na ustalony okres amortyzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym przyjęto do użytkowania środek trwały do
końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) z jego wartością początkową lub w
którym środek trwały przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór. Środki pieniężne, fundusze wycenia się według
cen wartości nominalnej. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się
według wartości nominalnej.

Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągniętej przychody oraz związane z tymi przychodami koszty
zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Przychody z działalności statutowej obejmują
otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, a także pozostałe przychody
operacyjne i przychody finansowe. Koszty działalności Stowarzyszenia to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również świadczeń
określonych statutem oraz pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe. Koszty działalności ewidencjonowane są na kontach zespołu 4 –
koszty rodzajowe i ich rozliczanie oraz na kontach zespołu 5 – koszty według źródeł finansowania. W ciągu roku obrotowego nie wystąpiły
zmiany zasad rachunkowości, które mogłyby wpłynąć na sprawozdanie finansowe i wynik finansowy.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. i zawiera
dane finansowe za rok obrotowy 2021 oraz porównywalne dane za rok obrotowy 2020. Na sprawozdanie finansowe składają się:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa. Sprawozdanie zostało sporządzone na
dzień 31.12.2021 r.

Data sporządzenia: 2022-03-25

Data zatwierdzenia: 2022-09-22

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-09-26



Ewa Kryczka
Krystyna Kornas - Przewodnicząca Zarządu 
Jadwiga Janiszek - Sekretarz Zarządu 
Barbara Mądzelewska - Skarbnik Zarządu

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: 2022-09-26
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