Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
ZWIERZYNIEC ŚW. FRANCISZKA TURYSTYCZNA 2 10-369 OLSZTYN OLSZTYN WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
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 sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są znane
okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności stowarzyszenia.
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
Ewidencja księgowa prowadzona jest komputerowo w programie Rewizor.
Wyszczególnienie

Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości:
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
- w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej
wartości
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem
zużycia, a w przypadku ich braku według wartości godziwej

Srodki trwałe i wartości
niematerialne i prawne niezaliczane - w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub niższej wartości
do inwestycji
określonej w umowie o przekazaniu

- w przypadku otrzymania niodopłatnego na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej
w tej decyzji.
Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto tj. z
uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
Umorzenia (amortyzacja)
środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych
Należności
Środki pieniężne
Zobowiązania
Fundusz statutowy

Druk: NIW-CRSO

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są jednorazowo.
Należności na dzień powstania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności
wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. dokonaniem
odpisu aktualizacyjnego wartości należności.
Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.
Na dzień powstania zobowiązania są wyceniane według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy
zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Jego wartość w bilansie wykazywana jest jako wielkość funduszu statutowego, który może zostać
powiększony o dodatni wynik finansowy.
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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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