
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

TOWARZYSTWO OŚWIATOWE "EDUKACJA", UL. INŻYNIERSKA 2/4, 93-569 ŁÓDŹ ŁÓDŹ ŁÓDZKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

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 finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania 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

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe są wyceniane według ceny nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonej o dotychczasowe
umorzenie, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe są amortyzowane przez okres ich przewidywanego użytkowania przy
zastosowaniu metody liniowej z uwzględnieniem przepisów podatkowych. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł podlegają
jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania ich do używania.
Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie, a
także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane przez okres ich przewidywanego użytkowania
przy zastosowaniu metody liniowej z uwzględnieniem przepisów podatkowych.
Składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 1.500,00 zł nie podlegają amortyzacji, a wydatki poniesione na ich nabycie stanowią koszty
uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.
Wartość zapasów jest obliczana według cen nabycia nie wyższych od ich cen sprzedaży.
Należności są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty.
Zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty.

Ustalenia wyniku finansowego:
Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Jednostka sprządza sprawozdanie zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy o Rachunkowości.

Data sporządzenia: 2021-04-13

Data zatwierdzenia: 2021-04-26

Ewa Kacperczyk Roksana Jacquet, Katarzyna Kłosińska, Robert Kłeczek, Mariusz
Smela, Filip Wasiński, Joanna Słonecka - Micyk

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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