
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI TOWARZYSTWO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI
TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ, ODDZIAŁ W ŁODZI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 159 92-332 ŁÓDŹ ŁÓDŹ
ŁÓDZKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie jest ograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Okres od 01.01.2021r.  do 31.12.2021r.

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 sporządzone przy założeniu 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

1. Warrtości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartosci do 3.500 zł są jednorazowo odpisywane w koszty, o wartosci powyżej
3.500 zł są umarzane według stawek opartych na przepisach podatkowych. Stosowana jest metoda liniowa.

2. Wycena zapasów: materiały w rzeczywistych cenach zakupu, pod datą zakupu odpisywane w koszty, na dzień bilansowy materiały nie
zużyte ustalane są na podstawie spisu z natury.

3. Należności i zobowiązania ujmuje się w ksiegach w kwocie wymagającej zapłaty.

4. Odpisy aktualizujące tworzone są na należnosci wątpliwe, należności objęte postępowaniem upadłościowym lub układowym.

5. Na wynik finansowy netto składa się: wynik z działalności statutowej i gospodarczej pomniejszony o koszty ogólnego zarządu, powiększony
o pozostałe przychody operacyjne i finansowe, pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne i finansowe oraz podatek dochodowy.

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

Data sporządzenia: 2022-04-25

Data zatwierdzenia: 2022-06-08

Krystyna Szymaniak

Przewodnicząca - Teresa Wejner Jaworska 
Wiceprzewodnicząca - Danuta Gmosińska 
Sekretarz - Anna Pankiewicz 
Skarbnik - Wioleta Karbiak 
Członek - Anna Jędrych

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: 2022-10-01
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