Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE EMAUS - LUBLIN UL. TĘCZOWA 173 20-517 LUBLIN LUBLIN LUBELSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Nie dotyczy
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 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
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę .
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
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych rachunkowych prowadzonych zgodznie z wymogami ustawy
z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (z późniejszymi zmianami ).Przyjęte zasady rachunkowości stosyje się w sposób ciągły , dokonując w
kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych. wykazane na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa
wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości .Podstawą wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy były:
-dla rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych :ceny ich nabycia , pomniejszone o odpisy amortyzacyjne,
-dla zapasów wg ich ceny nabycia,
-dla zobowiązań i należności wg kwot wymaganych spłat na dzień bilansowy,
-dla środków pieniężnych w kasie i banku ich wartość nominalna.
Dopuszczalne jest wprowadzanie do ewidencji srodków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych aktywów o wartości jednostkowej
niższej niż 2000,00 zł .
Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym.Stowarzyszenie sporządza rachunek
wyników w układzie kalkulacyjnym . Wynik finansowy za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody
oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, wspólmierności przychodów ikosztów oraz ostrożnej wyceny .
Sprawozadnie finansowe Stowarzyszenia Emaus zostało sporządzone według zasad obowiązujących dla jednostek, o których mowa w art.3
ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(Dz.U.z 2016 r.poz 1817 ze zmianami)z wyjątkiem
spółek kapitałowych , oraz jednostek o których mowa w art.3 ust 3 pkt 1i 2tej ustawy .Nie podlega weryfikacji przez Biegłego Rewidenta.

Data sporządzenia: 2022-09-12
Data zatwierdzenia: 2022-09-21

Grażyna Dziedzic

Zbigniew Drążkowski
Elżbieta Łata
Marek Młynarczyk

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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