
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE DOM WSCHODNI - DOMUS ORIENTALIS UL. PIOTRKOWSKA 80 36 90-102 ŁÓDŹ ŁÓDŹ ŁÓDZKIE.
KRS nr 0000457665

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności Stowarzenia som Wschodni  jest niograniczony.

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

Sprawozdanie zostało sporzadzone przy założeniu kontynuacji działania. Nie stwierdzono zagrożeń kontynuacji.

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

a) Stowarzyszenie Dom Wschodni sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, okreslonych w art. 3 ustawy o
działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości .

b) Stowarzyszenie Dpm Wschodni posiadaśrodki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej.

c) Przy wycenie aktywow i pasywów stosuje sie zasady : wiarygodności (rzetelności), ostrożności, indywiulnej wyceny, istotnosci oraz
kontynuacji działalności. Metody wyceny stosuje sie w sposób ciągły, nie rzadziej niz na koniec roku obrotowego i na każdy dzień bilansowy,
zakładając, że nie wystepuje zagrożenie mozliwości kontynucji działalności.

Data sporządzenia: 2022-01-15

Data zatwierdzenia: 2022-06-29

Sławomir Śniegula

Przemysław Marek Szewczyk - Prezes 
Agnieszka Matera - Wiceprezes 
Maciej Mirowicz - Członek Zarządu 
Anna Szewczyk - Członek Zarządu, Skarbnik 
Maria Kotyrlo - Członek Zarządu

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-11-25
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