Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA UL. RZEŹNICZA 2A 31-540 KRAKÓW KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania działalności - czas nieograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
1 stycznia 2018 - 31 g
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 przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania 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
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje sie w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach jednakowej wyceny aktywów i pasywóworaz
jednakowego grupowania operacji gospodarczych . Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe , tak aby za kolejne lata,
informacje z nich wynikające były porównywalne.

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW:
ŚRODKI TRWAŁE – według cen nabycia.
WYPOSAŻENIE – według cen nabycia.
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – według cen nabycia.
ŚRODKI PIENIĘŻNE – według wartości nominalnej.
ZOBOWIĄZANIA – w kwocie wymagającej zapłaty.
NALEŻNOŚCI - w kwocie wymagającej zapłaty.

AMORTYZACJA:
Jednorazowego odpisu w ciężar kosztów dokonuje się w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych i
wyposażenia , których wartość nie przekracza 3.500,00 zł. Środki trwałe których koszt jednostkowy przekracza wartość 3.500,00 zł
podlegają amortyzacji zgodnie z planem amortyzacji, metoda liniową.

INWENTARYZACJA:
ŚRODKI PIENIĘŻNE ZGROMADZONE W KASIE – w drodze spisu z natury.
ŚRODKI PIENIĘŻNE ZGROMADZONE NA RACHUNKACH BANKOWYCH – w drodze potwierdzenia salda.
ŚRODKI MAJĄTKU RUCHOMEGO I ŚRODKI TRWAŁE – w drodze spisu z natury.
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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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