
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

"BĄDŹMY RAZEM" - STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE W WIŚNIOWEJ, WIŚNIOWA 317, 32-412 WIŚNIOWA, GMINA
WIŚNIOWA, POWIAT MYŚLENICKI, WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

KRS: 0000343690

 

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności: nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe dotyczy okresu: 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 finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć
przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynowania 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

Sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2018 porównywalne do danych roku poprzedniego.

Organizuje stosuje następujące zasady rachunkowości:

- sporządza sprawozdanie według wzoru dla OPP (załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości);

- wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną;

- wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi
przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny;

- wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie;

- organizacja posiada środki w walucie polskiej wyceniane wg nominalnych cen zakupu;

- amortyzacja dokonywana jest wg zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Data sporządzenia: 2019-03-30

Data zatwierdzenia: 2019-07-14

        Druk: NIW-CRSO
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Ewa Dudzik-Urbaniak 
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Agnieszka Maria Handzel

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
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