Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE "NIEŚĆ ULGĘ W CIERPIENIU" IM. OJCA PIO I MATKI TERESY SALEZJAŃSKA 7 96-300 ŻYRARDÓW
ŻYRARDÓW MAZOWIECKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
nie dotyczy
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2018-31.12.2018
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, nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią 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
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansoweg na dzień 31.12.2018 r. są zgodne z „Ustawa o rachunkowości z
dnia 29 września 1994 r., która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania
zarządu na teryttorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęte zasady (politykę) 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.
Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen
nabycia, kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. b) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu
kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
c) Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są na
podstawie planu amortyzacji zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja jest dokonywana poczynając od miesiąca po
miesiącu przyjęcia do używania składnika majątku. Stowarzyszenie stosuje stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych
zgodne z „Ustawą oPodatku Dochodowym Osób Prawnych. Zgodnie z polityką rachunkowości środki trwałe oraz wartości niematerialne i
prawne o wartości poniżej 10.000 PLN umarza się w sposób jednorazowy po ich wydaniu do eksploatacji. d) Inwestycje długoterminowe
ewidencjonowane są wg ceny nabycia. Na dzień bilansowy wycenia się je według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości. e) Inwestycje krótkoterminowe - aktywa finansowe ewidencjonuje się wg cen nabycia, a na dzień bilansowy wycenia się według ceny
nabycia lub ceny rynkowej w zależności od tego, która z nich jest niższa. Inwestycje krótkoterminowe dla których nie istnieje aktywny rynek,
w inny sposób określonej wartości godziwej. Różnice między ceną zakupu a wartością rynkową księgowane są w ciężar kosztów finansowych,
natomiast skutki wzrostu ich wartości zalicza się do przychodów finansowych w wysokości nie wyższej niż kwota różnic uprzednio spisanych w
koszty finansowe. f) Środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym wyceniane są w wielkości nominalnej. g) Zapasy rzeczowych składników
aktywów obrotowych wykazywane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Stowarzyszenie przyjęło uproszczoną metodę
odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączoną z
ustaleniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy. h)
Należności i udzielone pożyczki ewidencjonuje się wg wartości nominalnej, zaś na dzień bilansowy wg kwoty wymagającej zapłaty, z
uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych. i) Rozliczenia międzyokresowe ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy
wg wartości nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne. j) Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe ewidencjonowane są wg
wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na dzień
bilansowy. Odsetki te są księgowane w ciężar kosztów finansowych. k) Rezerwy - bieżącą wycenę rezerw na dzień wprowadzenia do ksiąg
rachunkowych oraz na dzień bilansowy dokonuje się w oparciu o wiarygodnie oszacowaną wartość. l) Kapitały własne ewidencjonowane i
wyceniane są na dzień bilansowy wg wartości nominalnej.
Sposób ustalenia wyniku finansowego i sporządzenia sprawozdania finansowego:
Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
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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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