
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE OKF FENIX BYTNARA RUDEGO 2 45-265 OPOLE OPOLE OPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2021
Data do 31.12.2021

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

Tak - sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę.

Brak okoliczności wskaujących 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

Aktywa i pasywa wyceniane są w wartościach historycznych, jednostka nie stosuje wyceny w wartości godziwej.
Na dzień bilansowy jednostka nie posiada żadnych składników aktywów ani pasywów
Jednostka stosuje ewidencję kosztów w dwóch układach: porównawczym i kalkulacyjnym.
Rachunek zysków i strat sporządzany jest według załącznika nr 6 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, a więc w wariancie
kalkulacyjnym, według kont 
zespołu 5. Szczegółowe dane o przychodach i kosztach zostały przedstawione w informacji dodatkowej.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według załącznika nr 6 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, dla jednostek, o których
mowa w art. 3 ust. 2 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o
których mowa w art.3 ust. 
3 pkt 1 i 2 tej ustawy.

Data sporządzenia: 2022-03-15

Data zatwierdzenia: 2022-04-27

Monika Czubak Dawid Szczepaniak, Paweł Kwasik, Patrycja Drabik

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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