
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE "ŻYJ DLA INNYCH" LEŚNA 3 87-800 WŁOCŁAWEK WŁOCŁAWEK KUJAWSKO-POMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2018 do 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 finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości,
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

W jednostce stosuje się następujące metody wyceny aktywów i pasywów: 1) Aktywa trwałe  według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy
umorzeniowe. Przy umorzeniu stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, natomiast umorzeń środków
trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób
fizycznych ( 10 000 tyś. zł), dokonuje się w sposób uproszczony  - jednorazowo zaliczając je w koszty. 2) Aktywa obrotowe - inwestycje
krótkoterminowe ( środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym) - według wartości nominalnej. 3) Pasywa - fundusze własne składają się
wyłącznie z funduszu statutowego.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według załącznika nr 6 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( zmienionej
nowelizacją z 15 grudnia 2016 r. Dz. U. poz. 1047), obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, wprowadzenie do sprawozdania oraz
informacji dodatkowej. Wynik finansowy jednostki prezentuje się w rachunku zysków i strat, jako nadwyżkę przychodów nad kosztami -
wartość dodatnia, lub nadwyżkę kosztów nad przychodami - wartość ujemna. Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdnia finansowego różnica
dodatnia zwiększa fundusz statutowy.

Data sporządzenia: 2019-02-07

Data zatwierdzenia: 2019-04-17

Agnieszka Furman

Małgorzata Kalinowska-przewodniczący 
Janina Zając-z-ca przewodniczącego 
Renata Stępkowska-sekretarz 
Sylwia Bigaj-skarbnik

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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