Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. ZOFII SĘKOWSKIEJ W RADZYNIU PODLASKIM - "RAZEM"
SITKOWSKIEGO 1B 21-300 RADZYŃ PODLASKI RADZYŃ PODLASKI LUBELSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2018 do 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
Stowarzyszenie zakłada kontynuację 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
Nadrzędne zasady rachunkowości: Zasada prawdziwego i rzetelnego obrazu: Jednostka zobowiązana jest stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno
przedstawiająć sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Art. 4 ust.1 Zasada Kontynuacji działania : Przy stosowaniu przyjętych zasad rachunkowości przyjmuję się że
jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie Art.5 ust.23 Jednostka jest zobowiązana do stosowania tych
samych zasad rachunowości, w tym przy wycenie aktywów i pasywów, ustalaniu wyniku finansowego czy jednakowym grupowaniu operacji gospodarczych, tak by zapewnić w
kolejnych latach porównywalnych danych zawartych w sprawozdaniach finansowych. Art. 5 ust. 1 Zasada Memoriału Jednostka powinna ujmować w księgach rachunkowych wszystkie
osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające je koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego obrotowego niezależnie od terminu ich zapłaty. Art. 6 ust.1
Zasada Współmierności Wcelu zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprwozdawczego zaliczane będą koszty
lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okressprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Art.6 ust.2 Zasada istotności Dopuszczone jest
stosowanie pewnych uproszczeń w ramach przyjętych zasad rachunkowości jednostki, jeżeli nie wywierają one istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego podmiotu. Art.4 ust4 Zasada przewagi treści nad formą Ustawa wymaga ujmowania w księgach i prezentacji w sprawozdaniu
finansowym zdarzeń gospodarczych zgodnie z ich treścią ekonomiczną, a nie wyłącznie formą prawną. Art.4 ust.2 Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy rozpoczyna się on 1 stycznia
akończy 31 grudnia. W skład roku obrotowego wchodzą następująće okresy sprawozdawcze- kwartalne za które sporządzone jest sprwozdanie finansowe przygotowane do celów
zarządowych i okresy miesięczne za które nalicza się zobowiążania podatkowe i ubezpieczenia społeczne od wypłacanych wynagrodzeń oraz sporządza sestawienie obrotów i sald kont
księgi głównej.
Omówinie metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Środki trwałe pochodząće z zakupu wycenia się w cenie nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu( transport, załadunek, wyładunek,ubezpieczenie, opłąty
notarialne) oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania. Cenę zakupu stanowi cena należna dostawcy za dany składnik aktywów. Środki trwałe
wykorzystane we własnym zakresie wycenia się uwzględniając koszty bezpośrednie i pośrednie poniesione od momentu podjęcia inwestycji aż do czasu przyjęcia środka trwałego do
używania. Środki trwałe na dzień bilansowy 23 wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, jak również o odpisy z tytułu
trwałej utraty ich wartości. Inwestycję krótkoterminowe, takie jak środki pieniężne na rachunkach bankowych, w kasie, środki pieniężne w walutach obcychwycenia się według ceny(
wartości) rynkowej albo ceny nabycia lub ceny( wartości) rynkowej, zależnie odtego która z nich jest niższa albo według skorygowanej cenyny nabycia- jeżeli dla danego składnika
aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej. Rzeczowe składniki
aktywów obrotowych na przykład zapasy materiałów biuowych, wydanych czy zakupionych publikacji przeznaczonych do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedarzy netto na dzień bilansowy. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie
wymaganej zapłaty. Należności przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy wycenia się według wartości rynkowej , lub inaczej określonej wartości godziwej. Zobowiązania
wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania finansowe mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaźy w okresie
do 3 miesięcy, to według wartości rynkowejlub inaczej określonej wartośći godziwej. Kapitały (fundusze) własne na przykład fundusz założycielski fundacji lub fundusz założycielski
fundacji lubfundusz statutowy stowarzyszenia czy fundacji, wyceniane są wartości nominalnej. Pozostałe aktywa i pasywa wycenianesą także w w wartości nominalnej.
Metody pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego
W rachunku wyników wykazuje się przychody i zyski oraz koszty i straty za poprzedni i bieżący rok obrotowy w następującym układzie
A.Przychody z działalności statutowej
I. Składki brutto określone statutem II.Inne przychody określone statutem
B. Koszty realizacji zadań statutowych
C. Wymiar finansowy na działalności statutowej- wielkość dodatnia lub ujemna (A-B)
D. Koszty administracyjne 1. Zużycie materiałów i energii 2. Usłgi obce 3. Podatki i opłaty 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5. Amortyzacja 6.
Pozostałe
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G
F. Pozostałę koszty (niewymienione w poz. B,D i H)
G. Przychody finansowe
H. Koszty finansowe
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I.Wynik finansowy brutto na całokrztałcie działolności - wielkość dodatnia bądź ujemna ( C-D+E-F+G-H)J.Zyski i starty nadzwyczjne1.Zyski nadzwyczajne- wielkość
dodatnia2.Stratynadzwyczajne-wielkość ujemnaK.Wynik finansowy ogółem
(I+J)1.RóżnicaZwiększającaKosztyRokuNastępnego(WielkośćUjemna)2.RóżnicaZwiększającaPrzychodyRoku następnego (wielkość
dodatnia)MetodaUstalaniaWynikuFinansowegoWJednostcePowinnaUwzględniaćObowiążekRachunkowegoWyodrębnianiaFormDziałąlności.DodatniWynikJestPrezentowanyJakoRóżnica
ZwiększającaRokuNastępnegoWynikUjemnyRóżnicaZwiększającaKosztyRokuNastępnego.DodatniąRóżnicęStowarzyszenieMożeZaliczyćNaZwiększenieFunduszuStatutowego
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Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości
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Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na
podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

