
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE ODRZAŃSKA 24-29 5 50-114
WROCŁAW WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

2005-01-25 

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

2018-01-01-2018-12-31

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 za 2018 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dalszym okresie i nie istnieją
okoliczności wskazujące na zagrożenie  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

Przyjęto nastepujące zasady polityki rachunkowości:

- rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a okresem dla podatku dochodowego, rozliczeń z ZUS i podatków lokalnych jest miesiąc

- sprawozdania - bilans, rachunek zysków i strat będą sporzadzane wg metody uproszczonej

- ewidencja ksiegowa prowadzona jest metodą komputerową /zasady prowadzenia kont okresla ZPK z zachowaniem metody ciągłości/

- wyceny aktywów i pasywów dokonywać nie rzadziej niż na dzień bilansowy

- wycene stanów i rozchodów rzeczowych składników aktywów obrotowych wg metody pierwsze przyszszło- pierwsze wyszło

- aktywa trwałe wg cen nabycia, które są cenami ewidencyjnymi pomniejszone o odpisy amortyzacyjne,

- należności w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności

- zobowiazania w kwocie wymagającej zapłaty

- inwestycje krótkoterminowe według wartości nominalnej

- rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,

- kapitały wg wartości nominalnej

Data sporządzenia: 2019-03-30

Data zatwierdzenia: 2019-03-30

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2019-07-10



JADWIGA KUBIAK

WANDA KRUK - PRZEWODNICZĄCA 
KRYSTYNA SASIELA - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ 
BEATA RUDZKA - SKARBNIK 
MAŁGORZATA PODBUDZKA - CZŁONEK ZARZĄDU 
MICHAŁ PULIT - CZŁONEK ZRZĄDU

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: 2019-07-10
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