Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TRAMPOLINA BB" UL. WAPIENICKA 46 43-382
BIELSKO-BIAŁA BIELSKO-BIAŁA ŚLĄSKIE KRS 0000599489
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Nie jest ograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Data od 2018-01-01
Data do 2018-12-31
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 finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Stowarzyszenia "Trampolina BB" w dającej się
przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nie 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
Okres objęty sprawozdaniem finansowym to rok kalendarzowy. Stowarzyszenie nie posiada jednostek samodzielnie sporządzających
sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 września
1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami. Rachunek wyników jest sporządzony w wersji porównawczej i uproszczonej.
Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, lub wartości przeszacowanej/po aktualizacji wyceny środków
trwałych/ pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, środki trwałe w budowie
w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości. Amortyzacji środków trwałych o niskiej wartości do 3 500,00 złotych dokonuje się w sposób uproszczonyjednorazowo w całej wartości początkowej.
Należności zostały wycenione w wartości nominalnej. Stowarzyszenie nie posiada należności, zobowiązań, pożyczek, kredytów w walutach
obcych.
Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.
Wynik finansowy Stowarzyszenia składa się z:
- wyniku działalności operacyjnej- stanowi różnicę pomiędzy pozostałymi przychodami operacyjnymi, a wartością kosztów działalności
statutowej oraz kosztów administracji Stowarzyszenia
- wynik z operacji finansowych stanowi różnicę pomiędzy przychodami finansowymi, a kosztami finansowymi
- wynik ze zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę pomiędzy zyskami i stratami nadzwyczajnymi powstałymi w trakcie roku obrotowego
W trakcie roku obrotowego nie zakupiono środków trwałych.
Stowarzyszenie nie posiada gruntów i środków trwałych amortyzowanych na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.
Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań długoterminowych.
Kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów w roku 2018 Stowarzyszenie nie poniosło.
W metodach wyceny oraz sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2018 w porównaniu do roku 2017 nie nastąpiły zmiany mające
istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Stowarzyszenia.

Druk: NIW-CRSO

Data sporządzenia: 2019-03-29
Data zatwierdzenia: 2019-06-11
Data zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2019-06-11
Biuro Rachunkowe EFKA Kazimierz Merta, Bielsko-Biała ul.
Podwale 47
Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO

Elżbieta Harlecka, Barbara Kudzia, Edyta Kamieńszczyk-Bundyra,
Marzena Drabek
Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

