
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

SPOŁECZNO - OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR"
WOJSKA POLSKIEGO 29 A 18-400 ŁOMŻA ŁOMŻA PODLASKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającje się przewidzieć przyszłości oraz w
opraciu o brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez nią 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 nie prowadzi działalności gospodarczej. Przedmiotem działalności podstawowej Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności
statutowej nieodpłatnej i odpłatnej. Aktywa i pasywa ujęte w sprawozdaniu zostały wycenione : należności po cenach wymagalnych a
zobowiązania po cenach wymagających. Koszty poniesione w roku obrotowym zostały przyjęte po cenach rzeczywistych - cena zakupu.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenione zostały wg cen nabycia. Odpisy amortyzacyjne dokonane zgodnie z
Rozporządzeniem Min. Finansów z dnia 17 stycznia 1997r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
a także aktualizacji wyceny środków trwałych ( Dz. U. Nr 6 z późn. zmianami). Wycena zapasów w magazynach żywnościowych dokonywana
jest w cenie zakupu. Metody wyceny aktywów i pasywów ustala się , przyjmując założenie że jednostka będzie kontynuowała działalność w
dającej się przewidzieć przyszłości, bez postawienie jej w stan upadłości lub likwidacji.

Data sporządzenia: 2022-03-31

Data zatwierdzenia: 2022-08-27

Patrycja Sienicka
Stanisława Barbara Kuczałek 
Mikołaj Jednacz 
Patrycja Sienicka

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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