Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE WIELOKIERUNKOWEJ POMOCY "REMEDIUM" UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 2 C 9 11-700 MRĄGOWO
MRĄGOWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE NR KRS 0000269337
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
nie jest ograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
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
Sparwozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania dzialalności przez jednostkę.

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
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciagły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji
gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sparwozdanie finansowe tak, aby za kolejne
lata informacje wynikające z nich były porównywalne.
1. Składniki majątku w okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nieprzekraczajacej 3500zł odpisuje się z chwilą
oddania do użytkowania bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, natomiast skałdniki, których cena nabycia wynosi od 3500 do 10000zł,
ujmuje się w ewidencji środków trwałych, ale ich wartosć odpisuje się jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji z chwilą wydania do
użytkowania.
2. Rzeczowe skałdniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu netto i zasad "FIFO" lub kosztów wytworzenia nie wyższych od
cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
3. Należności i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty.
4. Zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty.
5. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.
Jednostka sporządza rachunek zysków i starat zgodnie z art.47 ust.4 pkt.6 ustawy o rachunkowowści.
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i start wynika z rocznego zeznania podatkowego.

Data sporządzenia: 2019-03-27
Data zatwierdzenia: 2019-06-11

Druk: NIW-CRSO

Małgorzata Nestorowicz BIURO RACHUNKOWE Laura
Mieczkowska Mrągowo

Bożena Anacka-Olszewska prezes
Jolanta Puszko wiceprezes
Monika Oleszkiewicz-Adamska skarbnik
Marianna Wilk 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

Druk: NIW-CRSO

