
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE "VICTORIA" DLA OSÓB Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ UL. RADOMSKA 10 A 78-100 KOŁOBRZEG
KOŁOBRZEG ZACHODNIOPOMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

czas trwania jest nie 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

Przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania przyjęto, że jednostka będzie kontynuować działalność w najbliższej, dającej się przewidzieć
przyszłości oraz w niezmienionym istotnie zakresie.

Nie istnieją okoliczn

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z ustawy o rachunkowości.

Księgi rachunkowe prowadzone są wg zasad określonych w zarządzeniu  1/2009 

Księgi rachunkowe prowadzone są przez „Analityk” mgr Anna Wnykowska-Pieczulis, Kołobrzeg, na podstawie zawartej umowy.

 

1. Zasady wyceny aktywów trwałych

 

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia (koszty zakończonych prac rozwojowych)
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej  utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych  dokonuje się metodą
liniową począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania. Wartości niematerialne i prawne
o jednostkowej wartości początkowej równej lub niższej niż 3 500,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania do używania.

 

Rzeczowe aktywa trwałe

 

Środki trwałe

Środki trwałe wycenia się według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia  pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu
trwałej  utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych uwzględniających
okres ekonomicznej użyteczności, a amortyzowanie rozpoczyna się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym przyjęto je do używania. Środki trwałe o wartości do 3 500,00 zł są amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania do używania. W
przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z użytkowania lub innego zdarzenia powodującego utratę
wartości składników aktywów trwałych  dokonuje się odpisów aktualizujących ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Stosowane okresy umarzania:

<td style=

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



 Ilość lat

Ø  Budynki 40

Ø  Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 25

Ø  Urządzenia techniczne i maszyny<

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-05-30

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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