
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

"UNIA ABSOLWENTÓW" PLAC WOLNOŚCI 4 20-005 LUBLIN LUBLIN LUBELSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2020-31.12.2020

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

Sprarozdanie sporządzone przy założeniu 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

Zasada prawdziwego i wiernego obrazu (art.4ust.1 i 4) SUA stosuje zasady (politykę) rachunkowości rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację
majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
Zadada istotności (art.8 ust.1) SUA zapewnia wyodrębnieniew rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i
finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, przy zachowaniu zasady ostrożności.
Zasada kontynuacji przyjętych zasad (art.5 ust.1 i 2) SUA w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego
grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były
porównywalne.
Przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości SUA będzie kontunuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w
niezmienionym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub
prawnym. Ustalając zgodnść SUA do kontynuowania działalności, kierownik jednostki uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień
sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okes nie krótszy niż jeden rok od dnia
bilansowego.
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości:
- wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe i środki trwałe w budowie - nie wystąpiły
- inwestycje długoterminowe - nie wystąpiły
- rzeczowe składniki majątku trwałego - nie wystąpiły
- należności krótkoterminowe - wykazano w wartości nominalnej
- inwestycje krótkoterminowe - nie wystąpiły
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych - wykazano w wartości nominalnej
- rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne - nie wystąpiły
- kapitały - wykazano w wartości nominalnej
- rezerwy - nie wystąpiły
- zobowiązania - wykazano w wartości nominalnej
- rozliczenia międzyokresowe kosztów biernych - nie wystąpiłyObjaśnieia do rachunku wyników: SUA sporządziło rachunek wyników według
wzoru przeznaczonego dla organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej. Zasady ustalenia wyniku finansowego
netto - zysk to nadwyżka przychodów nad kosztami, strata - kosztów nad przychodami, jest to suma wyniku na działalności statutowej, na
całokształcie działalności i wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Data sporządzenia: 2021-03-31

Data zatwierdzenia: 2021-03-31

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-09-24
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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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