Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ "CIVIS SUM" UL. ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 7A 2 65048 ZIELONA GÓRA ZIELONA GÓRA LUBUSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
NIE DOTYCZY
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2018 - 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 założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania 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 według wzoru określonego w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości
Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: wyceniano w cenie ich nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne
/umorzeniowe/.
Odpisów amortyzacyjnych Stowarzyszenie dokonuje przy wykorzystaniu metody liniowej od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym przyjęto do używania środek trwały do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów
amortyzacyjnych z jego wartością początkową lub, w którym środek trwały przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego
niedobór.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, których wartość zaktualizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami, oblicza się od
zaktualizowanej wartości, począwszy od miesiąca, w którym aktualizacja była zarządzona.
W Stowarzyszeniu przyjęto za podstawę sporządzenia planu amortyzacji środków trwałych stawki przewidziane przez przepisy podatkowe.
Wykaz stawek amortyzacyjnych stosowanych przez Stowarzyszenie znajduje się w Załączniku nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych.
Środki trwałe w budowie i grunty nie są amortyzowane.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są według ceny nabycia.
Zobowiązania i należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.
Fundusze Stowarzyszenia wyceniane są w wartości nominalnej.
Stowarzyszenie posiada wyłącznie środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.
Koszty księgowane są na kontach układu rodzajowego z równoczesnym zaksięgowaniem na konta według typu działalności przeniesione za
pomocą konta „rozliczenie kosztów”.
Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
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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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