
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE W ŁUSZCZANOWIE DŁUGA 108 63-200 JAROCIN ŁUSZCZANÓW WIELKOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

czas trwania działalnościjednostki nie jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdaniafinasowe obejmuje okres od 01.01.2021 do 31.12.20201.

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. Na dzień sporzadzenia sprawozdania finansowego nie są znane
okoliczności zagrażające kontynuowaniu 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

Wycena aktywów i pasywów następuje na dzień bilansowy czyli dzień, na który sporządza się sprawozdanie finansowe. Aktywa i pasywa
wyceniane są zgodnie z ustawą o rachunkowości, co gwarantuje poprawność prowadzenia ich ewidencji księgowej oraz sporządzenia
sprawozdania finansowego. Przy dokonywaniu wyceny aktywów i pasywów uwzględniono sformułowane w ustawie o rachunkowości zasady
czyli: zasadę rzetelności, ostrożności, indywidualnej wyceny, istotności, kontynuacji działalności.
Środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu (koszty
transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia, opłat notarialnych) oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania.
Cenę zakupu stanowi cena należna dostawcy za dany składnik aktywów wraz z naliczonym podatkiem VAT, gdyż nie podlega on zwrotowi
oraz odliczeniu od VAT należnego. Cenę nabycia pomniejszają udzielone przez dostawcę rabaty lub opusty. Z kolei otrzymane w darowiźnie
środki trwałe wycenia się według wartości rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej,
określonej w umowie darowizny lub w umowie o nieodpłatnym przekazaniu.
Ujawnione w toku inwentaryzacji środki trwałe wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku -
według wyceny eksperta.
Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, jak
również o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki - w wartości określonej w
decyzji właściwego organu. Pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości ustalonej na poziomie aktualnych
cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości.
Ewidencja zapasów - na dzień 31 grudnia jednostka nie posiadała magazynów, stąd też nie ma rzadnych zapasów.
Zobowiązania
Na dzień bilansowy jednostka posiadała zobowiazania w kwocie 18193,46 zł. W trakcie roku wszystkie zobowiązania miały charakter
krótkoterminowy, czyli dotyczyły danego roku budżetowego. Na dzień bilansowy jednostka wyceniła zobowiązania w kwocie wymagającej
zapłaty.
Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne ujmowane są w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. W 2021 roku jednostka nie obracała obcymi
środkami pieniężnymi.
Wycena pasywów
Kapitały (fundusze) własne ujmowane są w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych
przepisami prawa.
Zobowiązania ujmowane są w ewidencji księgowej na dzień ich powstania. Na dzień bilansowy – według ustawy - wycenione są w kwocie
wymagającej zapłaty.

Zasady ustalania wyniku finansowego
Wynik na działalności statutowej stanowi różnicę między przychodami (z uwzględnieniem dotacji, upustów, rabatów i innych zwiększeń lub
zmniejszeń) a poniesionymi od początku roku obrotowego kosztami.
Przychody z działalności statutowej stanowią dotacje, składki członkowskie, wpłaty na cele statutowe (określone statutem), dofinasowanie
wynagrodzeń PFRON, wyłaty z tytułu odpłatnej działalności pożytku publiczbnego, wpłaty za obiady, dochody z 1% pdof.
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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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