Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOLOGII HUMANISTYCZNEJ "EKOS" SZKOLNA 6 56-300 MILICZ SUŁÓW
DOLNOŚLĄSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Nie dotyczy
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
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
Tak
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:
Środki trwałe o wartości 1500,00 zł. zaliczane są do materiałów, środki trwałe o wartości powyżej 1500,00 zł. do 10 000,00 zł. objęte są
ewidencją i jednorazowo amortyzowane po ich wydaniu do użytkownika, pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową za pomocą
stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym zał. nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży na
dzień bilansowy.
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub
spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i
zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Rozliczenia miedzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Wycena pasywów:
Fundusze statutowe ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa,
statutem organizacji i zasad praw rachunkowości.
Zobowiaązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są, jeżeli przychody należne dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Przychody i koszty:
Przychody z działalności statutowej obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa i statutu jako przychody
działalności statutowej: skłdki członkowskie, darowizny, dotacje, przychody z 1%
Koszty działalności ujmowane są z podziałem na koszty realizacji działań statutowych.
Cała nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności Stowarzyszenia zwiększa przychód następnego roku.
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Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości. przyjete zasady rachunkowości
stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej
wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości kierując się następującymi zasadami:
1.zasada istotności
2. zasada kontynuacji działania
3. zasada memoriału i współmierności
4. zasada wiarygodności
5. zasada ciągłości
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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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