Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I DOROSŁYCH Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM "ŻURAWINKA", 61455 Poznań ul.Żurawinowa 5/7.
KRS 0000046641
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie obejmuje okres: 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
Sprawozdanie zostało sporządzone przy zalożeniu kontynuowania działalności przez jednostkę. Na dzień: 31.12.2018 roku nie wystąpiły żadne
okoliczności wskazujace na zagrożenie dalszej działalności Stowarzyszenia.
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
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie
oraz odpisy z tyutułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Składniki
majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 10.000 zł objęte są ewidencją pozabilansową i odpisywane są jednorazowo w ciężar
kosztów w momencie przekazania ich do uzytkowania. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o stawki amortyzacyjne
wynikające z ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Należności długoterminowe i należności
krótkoterminowe oraz rozczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartośc należności.
Odpisy aktualizujące są dokonywane w oparciu o analizę struktury wiekowej sald należności z uwzględnieniem sald należności z
uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością. Składniki aktywów i pasywów wyceniane są po obowiązującym na ten
dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem, że wyrażone w walutach obcych operacje
gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia. Stowarzyszenie przyjęło zasadę ustalania wartości rozchodu
środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych metodą "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".
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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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