Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE "CAŁA NAPRZÓD" KOŚCIUSZKI 35 44-100 GLIWICE GLIWICE ŚLĄSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2017-31.12.2017
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
oraz 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
W 2017 roku nie wystąpiły zmiany zasad polityki rachunkowości ani metod wyceny aktywów i pasywów.
Charakterystyka stosowanych metod wyceny:
- środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne;
- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 3500,00 zł umarza się jednorazowo i amortyzuje w miesiącu następującym po
ujęciu w księgach rachunkowych;
- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 1500,00 zł odpisuje się w koszty zużycia materiałów wyposażenie;
- należności i zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty;
- środki pieniężne w kasie i na koncie bankowym wykazane są w wartości nominalnej;
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia.

Data sporządzenia:
Data zatwierdzenia: 2018-06-22

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2018-07-16

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

