
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z KRYZYSAMI PSYCHICZNYMI "PRZYJAZNA DŁOŃ" BOLESŁAWA CHROBREGO
56 80-423 GDAŃSK GDAŃSK POMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

1.01. - 31.01.2021r.

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, nie istnieją okoliczności wskazujące 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 wpisując się w wielkości określone w art. 3 ust 2 ustawy o rachunkowości sporządza sprawozdanie zgodnie z załącznikiem nr
6 do wyżej wymienionej ustawy. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego. Stowarzyszenie
sporządza rachunek zysków i strat w wariancie uproszczonym.

Jednostka prowadzi ewidencję środków trwałych oraz dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w przypadku WNiP, a w
przypadku środków trwałych o wartości powyżej 10 000,00 stosuje przyspieszoną amortyzację liniową (Dz. U. z 2017 poz. 1448)
Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody uzyskane przez
Stowarzyszenie korzystają z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego.
Przychody, dotacje i składki członkowskie przeznaczane są na bieżącą działalność statutową Stowarzyszenia, którego cele zostały opisane
powyżej

Data sporządzenia: 2022-06-09

Data zatwierdzenia: 2022-09-07

Julia Wójcik/Patryk Domarus
Anna Jackowska - Oleszczak 
Anna Strojna 
Gabriela Domaradzka

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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