Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla
Krakowa-Śródmieścia pod nr KRS 0000188739
NIP 683-190-90-70, REGON 356792258
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
nie dotyczy
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2018 tj. od 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
Sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 m-cy i dłużej. Na dzień sporządzania sprawozdania nie są
nam znane okoliczności, które wskazywały by na poważne zagrożenia dla kontynuowania naszej 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 prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z
2013 r. poz. 330)
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem
metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych. Ustala się wynik
finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe aby informacje z nich wynikające były porównywalne w kolejnych latach.

Data sporządzenia: 2019-03-27
Data zatwierdzenia: 2019-06-17

Łukasz Szewczyk

Zarząd Jednostki:
Piotr Nowak - Prezes Zarządu
Piotr Szewczyk - V-ce prezes Zarządu
Łukasz Szewczyk - Skarbnik w Zarządzie
Agata Paluchowska - Klima - Członek Zarządu Stowarzyszenia
Monika Szeląg - Członek Zarządu Stowarzyszenia

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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