
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ "POMOC" W KONINIE POŁUDNIOWA 1 62-510 KONIN KONIN
WIELKOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

NIE DOTYCZY

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

SPRAWOZDANIE FINANASOWE 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 Stowarzyszenia "POMOC" zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej
przewidzieć się przyszłości i barku okoliczności wskazujacych za zagrozenie 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

Metody wyceny aktywów i pasywów w Stowarzyszeniu "Pomoc" przedstawiają się następująco:

-środki trwałe - wycenia się wg cen nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzenie); przyjmuje się metodę amortyzacji liniowej,

-zapasy wycenia się wg cen zakupu,

-należności i zobowiązania wycenia się w wartościach wymagających zapłaty,

-środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej.

Przedstawione informacje liczbowe dokonano w sposób zapewniający porównywalność danych sprawozdania za rok obrotowy z danymi za
poprzedni rok obrotowy. Zgodnie z przepisami prawa bilansowego, dane przedstawiono przy zastosowaniu druku bilansowego oraz druku
rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny) wg załacznika 6 ustawy o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2022-06-28

Data zatwierdzenia: 2022-09-21

Monika Glubka

Kuczyńska Anna - Prezes 
Karczewski Radosław - Wiceprezes 
Glubka Monika - Skarbnik 
Zmuda Aneta - Sekretarz

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: 2022-11-07
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