Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
WŁOSZCZOWSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ MLECZARSKA 11 29-100 WŁOSZCZOWA WŁOSZCZOWA
ŚWIĘTOKRZYSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
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 przewidzieć przyszłości.
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
Jednostka prowadzi księgi rachunkowe z wykorzystaniem kont zespołu “4” i “5”, odnosząc je w koszty z podziałem na poszczególne
realizowane zadania i projekty.
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:
1. Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
2. Środki trwałe finansowane z dotacji odpisane są w koszty realizacji zadania i amortyzowane bilansowo metodą liniową.
3. Należności, roszczenia i zobowiązania, w ciągu roku obrotowego wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty (łącznie z podatkiem VAT)
ustalonej przy ich powstaniu.
4. Kapitały (fundusze) własne wykazano w wartości nominalnej.
Wynik finansowy Jednostki ustalany jest w oparciu o zasady Ustawy o Rachunkowości, w tym w szczególności zasadę memoriału,
współmierności, ostrożnej wyceny oraz istotności. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe na podstawie załącznika nr 6
Ustawy o Rachunkowości. Dane liczbowe wykazane są w złotych i zaokrąglane są do 2 miejsc po przecinku. Metoda sporządzania rachunku
zysków i strat w wersji porównawczej. Sprawozdanie finansowe składa się z wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji
dodatkowej.

Data sporządzenia: 2019-03-22
Data zatwierdzenia: 2019-06-26

Podatki i Rachunkowość RUSEK Sp. z o.o.
Wiśniowa 17A
29-100 Włoszczowa

Joanna Śpiechowicz – Prezes Zarządu
Jarosław Wyrwał – Wiceprezes Zarządu
Ewa Wdowiak Mulewicz – Wiceprezes Zarządu
Jadwiga Plebanek – Skarbnik
Urszula Kowalska – Sekretarz

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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