
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

W rejestrze Stowarzyszeń, Innych organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Społecznej zostało
wpisane pod numerem 0000267934 Od maja 2007 r. Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Stowarzyszenie
podsiada numer identyfikacyjny REGON 320298658 Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 671-17-42-986STOWARZYSZENIE
"VICTORIA" DLA OS&Oacut

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

1. Czas działania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Niniejszym sprawozdaniem finansowym objęty jest rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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

Przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania przyjęto, że jednostka będzie kontynuować działalność w najbliższej, dającej się przewidzieć
przyszłości oraz w niezmienionym istotnie zakresie. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. Zasady
rachunkowości wynikające z niniejszego dokumentu stosowane są w jednostce w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości
stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

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
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Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z ustawy o rachunkowości. Księgi rachunkowe
prowadzone są wg zasad określonych w zarządzeniu 1/2009 Księgi rachunkowe prowadzone są przez Biuro Rachunkowe „Analityk” mgr
Anna Wnykowska-Pieczulis, z siedzibą w Kołobrzegu, na podstawie zawartej umowy. A. Zasady wyceny aktywów trwałych Wartości
niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia (koszty zakończonych
prac rozwojowych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych
dokonuje się metodą liniową począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania. Wartości
niematerialne i prawne o jednostkowej wartości początkowej równej lub niższej niż 3 500,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu
oddania do używania. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Środki trwałe wycenia się według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą
liniową, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych uwzględniających okres ekonomicznej użyteczności, a amortyzowanie rozpoczyna się
począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. Środki trwałe o wartości do 10
000,00 zł są amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania do używania. W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do
likwidacji, wycofania z użytkowania lub innego zdarzenia powodującego utratę wartości składników aktywów trwałych dokonuje się odpisów
aktualizujących ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Stosowane okresy umarzania: Ilość lat � Budynki 40 � Obiekty
inżynierii lądowej i wodnej 25 � Urządzenia techniczne i maszyny 3-7 � Środki transportu 5-7 � Inne środki trwałe 4-6 B. Zasady wyceny
aktywów obrotowych Należności Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z tym, że należności wątpliwe, sporne oraz
przeterminowane (niespłacone w terminie przewidzianym umową) podlegają aktualizacji. Nie podlegają obowiązkowi aktualizacji należności
spłacone do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany okres. Stosuje się następujące zasady aktualizacji: • należności przeterminowane
powyżej roku aktualizuje się w 100% bez naliczania odsetek, • należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – w
wysokości niezabezpieczonej gwarancją lub zgłoszonej do masy upadłości, • należności skierowane do sądu i należności zasądzone
prawomocnym wyrokiem oraz skierowane do komornika - w pełnej wysokości. Należności wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone
o odpisy aktualizujące. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Rozliczenia
międzyokresowe przychodów Zalicza się do nich w szczególności: • środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia
środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one
kapitałów (funduszy) własnych, • przejęte nieodpłatnie, w tym także w formie darowizny, środki trwałe w budowie, środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne, C. Zasady wyceny zobowiązań i rezerw Zobowiązania Zobowiązania z tytułu dostaw i usług zalicza się w całości do
zobowiązań krótkoterminowych i wycenia na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, tj. w wartości nominalnej powiększonej o
ewentualne, należne na dzień wyceny, odsetki za zwłokę. D. Zasady wyceny kapitałów własnych oraz pozostałych aktywów i pasywów
Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej. E. Rachunek zysków i strat Przychody z tytułu dotacji i
darowizn ewidencjonowane są kasowo Przychody z NFZ ewidencjonowane są według zasady memoriału, tj. w okresach, których dotyczą,
niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Koszty ewidencjonowane są według zasady memoriału, tj. w okresach, których
dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Stowarzyszenie prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i
rozlicza je wg miejsc powstawania kosztów ze szczegółowością zapewniającą możliwość zarządzania nimi oraz sporządzania wszelkiego
rodzaju sprawozdawczości. Rachunek wyników jest sporządzany metodą porównawczą F. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego
Dane liczbowe ujęte w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w złotych.

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-27

Anna Wnykowska-Pieczulis Joanna Grab

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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