Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE POMOCY WZAJEMNEJ BYĆ RAZEM KS.JANUSZA 3 43-400 CIESZYN CIESZYN ŚLĄSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania jednostki jest nieograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym.
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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania jednostki.
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
Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat.
W roku obrotowym 2018 r. stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości.
Bilans:
Środki trwałe wyceniane będą według ceny nabycia, po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umorzone będą proporcjonalnie
do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.
Stosowane stawki amortyzacji będą dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.
Środki trwałe w cenie nabycia do 10 000,00 zł zaliczone będą do niskocennych środków trwałych i zostaną umorzone jednorazowo w
miesiącu przyjęcia do użytkowania.
Wartości niematerialne i prawne wyceniane będą według ceny nabycia, po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. WNiP będą umarzane w
równych kwotach, z zastosowaniem łącznego okresu amortyzacji 24 miesięcy.
Udziały i akcję w innych jednostkach i inne aktywa trwałe finansowe- wycenione według ceny nabycia.
Należności
Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.
Środki pieniężne:
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne:
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne nie występują.
Fundusz własny:
Fundusz podstawowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie. Stowarzyszenie nie posiada funduszu zapasowego oraz nie posiada
rezerw.
Zobowiązania:
Zobowiązania wyceniane na dzień bilansowy są w kwocie wymagającej zapłaty.
Inne rozliczenia międzyokresowe: rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne: - nie występują
Druk: NIW-CRSO

Rachunek zysków i strat.
Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy o Rachunkowości.
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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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