Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
SAMARYTAŃSKIE TOWARZYSTWO IM. JANA PAWŁA II W ZAKLICZYNIE GRABINA 11 32-840 ZAKLICZYN ZAKLICZYN
MAŁOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Okres : 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
Sprawozdania 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
Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości, składające się z : wprowadzenia do
sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień.
Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów:
1) składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 1500zł są zaliczane
bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów
2) składniki majątku o wartości początkowej ponad 1500zł do 3500zł wprowadza się do ewidenecji środków trwałych i umarza jednorazowo
w momencie oddania ich do użytkowania
3) środki trwałe i wartości niemateriałne i prawne o wartości poczatkowej powyżej 3500zł amortyzowane są metodą liniową w oparciu o plan
amortyzacyjny i stawki amortyzacyjne
4) należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty
5) zobowiązania jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty

Data sporządzenia:
Data zatwierdzenia: 2018-03-22

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

Druk: NIW-CRSO

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

