
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM "BLIŻEJ NAS" BIBLIOTECZNA 17 43-100 TYCHY
TYCHY ŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2021 - 31.12.2021 roku.

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 przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 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

Księgi rachunkowe prowadzone są Biurze Rachunkowym „AGASTA” S.C. w Tychach. Ewidencja księgowa prowadzona jest w programie
Rewizor GT.

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz wszelkie odpisy
aktualizujące z tytułu utraty wartości.

Stowarzyszenie posiada środki trwałe w całości zamortyzowane. Nie posiada natomiast wartości niematerialnych i prawnych.

Należności i zobowiązania są wyceniane według wartości nominalnej wynikającej z faktur w walucie polskiej. Rozrachunki w walutach obcych
są wyceniane według średniego kursu NBP na dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz inne środki pieniężne są wyceniane według wartości nominalnej, w walucie obcej
środki pieniężne nie występują.

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych są zaliczane koszty dotyczące okresów późniejszych niż te, w których je poniesiono. Do rozliczeń
międzyokresowych biernych zalicza się koszty usług księgowych dotyczących bieżącego okresu, ale poniesionych w następnym okresie.

Rozliczenia międzyokresowe czynne stanowią wartość opłaconych z góry domen oraz opłaty hostingowej.

Wynik finansowy wykazany w rachunku zysków i strat składa się z: wyniku finansowego netto stanowiącego różnicę pomiędzy przychodami a
kosztami działalności pożytku publicznego powiększonego o przychody finansowe.

Wynik finansowy netto wynika z rachunku zysków i strat.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r.

Data sporządzenia: 2022-03-25

Data zatwierdzenia: 2022-03-29

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-06-10
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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: 2022-06-10
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