
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE W ŁUSZCZANOWIE DŁUGA 108 63-200 JAROCIN ŁUSZCZANÓW WIELKOPOLSKIE;
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XXII Gospodarczy; Nr KRS 0000310793; Od dnia
28 listopada 2012 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Stowarzyszenie działa od 1 września 2008 roku. Organizacja powołana jest na czas nieoznaczony i kontynuuje działalność, która nie jest
ograniczona w czasie.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie obejmuje okres od 1.01.2018 roku do 31.12. 2018 roku

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

Na dzień sporządzenia sprawozdania finasowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności
w okresie kolejnych 12 miesięcy.

 

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 Edukacyjne w Łuszczanowie prowadzi księgi rachunkowe za pomocą programu komputerowego finansowo-księgowego pod
nazwą: Finanse DDJ, którego autorem jest firma Wolters Kluwer w wersjach wskazanych w odrębnych protokołach potwierdzających
przyjęcie programu do użytkowania, wraz z jego aktualizacjami. Program spełnia wymogi art. 10 ustawy o rachunkowości. 

Do ewidencji operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych jednostki służy także wykaz kont analitycznych od pierwszego
stopnia szczegółowości o treści spełniającej wymogi przede wszystkim z zakresu ewidencji i zarządzania oraz sprawozdawczości; pierwsze trzy
znaki w numerze konta analitycznego są numerem konta syntetycznego wskazanego w przyjętym planie kont. Program ten zapewnia
kompleksową obsługę w zakresie rachunkowości jednostki prowadzącej tzw. pełną księgowość z uwzględnieniem jej specyfiki, umożliwiając
m.in.:

prowadzenie kartoteki dowodów księgowych z możliwością jej przeglądania,
przeglądanie i drukowanie obrotów wybranego z planu kont konta analitycznego lub syntetycznego we wskazanym okresie,
przeglądanie i drukowanie stanów kont w zadanym okresie – w ujęciu analitycznym lub syntetycznym,
wykonanie analizy kont w zakresie rozrachunków,
definiowanie i generowanie zestawień wydatków według indywidualnych potrzeb.

Pododstawą zapisów księgowych jest oryginał dokumentu finansowego, niemniej jednak dopuszcza się uznanie za taką podstawę również
innych dokumentów wymienionych  w „Instrukcji obiegu dokumentów księgowych. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Okresem
sprawozdawczym jest miesiąc. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów)  i sald, które tworzą:

Dziennik,
księgę główną (ewidencja syntetyczna);
księgi pomocnicze (ewidencja analityczna);
zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych.

Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej oraz dokonuje się ich w sposób trwały, co oznacza, że
przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera należy stosować właściwe procedury i środki chroniące przed zniszczeniem,
modyfikacją lub ukryciem zapisu. Metody i terminy przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku oraz zasady jej dokumentowania, a
także rozliczania różnic inwentaryzacyjnych określa treść art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości oraz zarządzenia kierownika jednostki. Aktywa i
pasywa wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Ustalanie wyniku finansowego następuje zgodnie z wariantem porównawczym
rachunku zysków i strat i odbywa się na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów  prowadzona jest w zespole 4 – „Koszty według
rodzajów i ich rozliczenie”, tj. według rodzaju kosztów oraz zespole  5 – „koszty według miejsc powstawania. Okresy przechowywania ksiąg
rachunkowych oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.
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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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