Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE TAK NIEWIELE UL. JADWIGI MŁODOWSKIEJ 16 22-100 CHEŁM CHEŁM LUBELSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
nie dotyczy
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01 stycznia 2018 - 31 grudnia 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 finansowe zostało sporzadzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości,
nie istnieją okoliczności wskazujace na zagrożenie kontynuowania przez nią działalnosci.
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 stosuje w pełni nadrzedne zasady rachunkowości określone ustawą o rachunkowości w artykule 4-8, tj. : zasadę rzetelnego
obrazu, zasadę ciągłości, zasadę indywidualnej wyceny, zasadę memoriału, zasadę kontynuacji.
Sprawozdanie sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. 31 grudnia roku obrachunkowego.
Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej.
Księgi rachunkowe obejmują dziennik oraz konta ksiegi głównej służące do chronologicznego i systematycznego ujęcia wszystkich zdarzeń i
operacji gospodarczych. Konta ksiąg pomocnicznich prowadzi się dla środków trwałych, wartosci niematerialnych, prawnych, rozrachunków z
odbiorcami i dostawcami, rozrachunków publiczno- prawnych, pozostałych rozrachunków, przychodów na cele statutowe, kosztów odpisów
amortyzacyjnych, , innych istotnych dla stowarzyszenia składników, aktywów, pasywów. Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej
prowadzona jest zasadą podwójnego zapisu/ ksiegowania.
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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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