Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE "ŻYĆ INACZEJ" KAMIEŃSKIEGO 10 B, 51-124 WROCŁAW WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Nr KRS 0000047811
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
nie dotyczy
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
od 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 przedwidzieć
przyszłości, oraz 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
Stowarzyszenie nie zalicza do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedmiotów i praw o wartości nabycia nie
przekraczającej 3.500,00 zł. opisuję sie w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości począrkowej, jako zużycie materiałów.
Kontrole i ewidencję przedmiotów nie będących środkami trwałymi o wartości od 1500,00 zł. do 3500,00 zł. prowadzi się pozaksięgowo w
sposób umożliwający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsc ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialne. Środki trwałe są
amortyzowane metodą jednorazową, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiąc, w którym ten środek lub wartość
wprowadzono do ewidencji. Przedmioty o wartości jednorazowej ponad 3.500,00 zł. wprowadza się do ewidencji bilansowej środków
trwałych, natomiast opisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej pod datą
przekazania do używania.
Wartości niematerialne i prawne o wartości 3.500,00 zł. odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości
wyższej są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych, według zasad opisanych wyżej dla środków trwałych.
Krajowe środki pieniężne gotówka i środki, zgromadzone na rachunkach bankowych, wykazuje się w ich wartości nominalnej.
W ciągu roku obrotowego bieżąca wycena operacji gospodarczych rozrachunkowych, w kwocie wymagającej zapłaty zuwzględnieniem
zasady ostrożności w wyniku systematycznej analizy sald, uwzględniając odsetki umowne i ustawowe.
Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
Ewidencje i rozliczenie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespolu "4" i "5", równocześnie przeniesienie kosztów za
pośrednictwem konta 490.
Zarówno czynne, jak i bierne rozliczenia międzyokresowe powinny być rozliczane z zachowaniem zasady ostrożności. Wciągu roku
obrotowego i na dzień bilansowy wycenia się w wysokosci poniesionych kosztów, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
W sprawach nieuregulowanych przepisami ww. rozporządzenia oraz nieokreślonych w niniejszym zarządzeniu, stosuje się przepisu ustawy o
rachunkowości, krajowe standarty rachunkowosci, a w przypadku ich braku Międzynarodowe Standarty Rachunkowości, rzetelnie i jasno
przedstawiające majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
Rachunek zysków i strat sporząda się według wariantu kalkuliacyjnego, zgodnego z art. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 o zmianie ustawy o
rachunkowosci.
Po dniu sporządzenia sprawozdania 2019-03-14, wykonano korektę sprawozdania 2019-06-11, ponieważ nieprawidłowo rozpisany został
podział przychodów i kosztów na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną. Nie ma to wplywu na 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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