
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

AEROKLUB NADWIŚLAŃSKI 20 86-302 GRUDZIĄDZ LISIE KĄTY KUJAWSKO-POMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności nie jest ograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2021 - 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

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustaleniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości stowarzyszenie będzie
kontynuować działalność w nie zmniejszonymzakresie, bez postawienia go w stan upadłości lub likwidacji. Nie istnieją żadne okoliczności
wskazujące na istnienie zagrożenia kontynuacji działalności przez stowarzyszenie.

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

Wycena aktywów i pasywów oraz amortyzaja dokonuje się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasad istotności i
ciągłości, w sposób przewidziany przez ustawę o rachunkowości. Wynik finansowy ustala się i sporządza sprawozdanie finansowe tak aby za
kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Sprrawozdanie finanowe sporzadza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych
stosując zasadę wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości stosuje się w
sposób ciągły dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych jednako wyceny aktywów i
pasywów ( w tym także dokonywania odpisów amortyzaji i umożenia). 

Data sporządzenia: 2022-05-10

Data zatwierdzenia: 2022-05-29

Joanna Bołbot Dariusz Staszak, Paweł Wiśniewski, Michał Łagosz, Tomasz Hornik,
Tomasz Stępniewski

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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