Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok

1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową
„Promyk”
2. Adres siedziby: 11-500 Giżycko, ul. Pionierska 11
3. Organ rejestrowy: Krajowy Rejestr Sądowy – Rej. Organizacji Pożytku
Publicznego od 11-05-2006
KRS 0000030497
NIP 845-17-91-278
REGON 511397750
4. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 85,-85,12,Z-85,14,ACDFDziałalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
Zarząd Stowarzyszenia „Promyk”:
Maria Popieluch – Prezes
Monika Dziel – Z-ca Prezesa
Krystyna Szydłowska – Sekretarz
Katarzyna Niedbajło – Skarbnik
Anna Sidorowicz - Członek
Komisja rewizyjna:
Krystyna Lemancewicz
Anna Babkiewicz
Krystyna Grygojć
5. Celem Stowarzyszenia jest:
• pomoc osobom chorym na nowotwór, przewlekle chorym, długoterminowym
oraz osobom niepełnosprawnym niekwalifikujących się do hospitalizacji,
a wymagających kontynuacji świadczeń lekarskich, pielęgniarskich,
rehabilitacyjnych, psychologicznych, opiekuńczych i socjalnych;
• wspieranie idei opieki paliatywnej i długoterminowej;
• zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób z chorobą
nowotworową i niepełnosprawnych;
• zwiększenie wydolności opiekuńczej rodziny;
• poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami chorymi na chorobę
nowotworową, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi;
• działalność charytatywna na rzecz chorych nowotworowych, przewlekle
chorych i niepełnosprawnych oraz dzieci osieroconych;
• propagowanie wiedzy o opiece paliatywnej i opiece nad obłożnie chorymi;
• ochrona i promocja zdrowia;
• promocja i organizacja wolontariatu dla potrzeb chorych, niepełnosprawnych
i ich rodzin oraz dzieci osieroconych.

6. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.
Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
7. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
statutowej w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące
na zagrożenie.
8. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:
Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości
z dnia 29 września 1994 r. i Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 15 listopada
2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie
będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej (Dz.U.
Nr 137, poz.1539).
Jednostka sporządza bilans, rachunek wyników i informację dodatkową.
W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie
z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty
zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej
wyceny.
Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się według cen nabycia, pomniejszając
o odpisy amortyzacyjne dokonywane metodą liniową.
Do celów podatkowych przyjmowane są stawki amortyzacyjne wynikające
z Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.
Składniki majątku o przewidywanym okresie używania nie przekraczającym
jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 złotych są
jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Do amortyzacji środków trwałych stosuje się przewidziane w wykazie rocznych
stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych.
Należności i zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej obejmują w szczególności środki
otrzymane zgodnie z przepisami prawa i statutu jako przychody działalności
statutowej: dotacje na realizację zadań, wpłaty z 1% podatku, darowizny.
Koszty działalności ujmowane są z podziałem na działalność statutową
nieodpłatną, w tym wyszczególnione koszty administracyjne.
Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na fundusz jednostki.
Fundusze statutowe ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej
według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa polityki rachunkowości
i statutu.
Giżycko, 25-03-2019
Sporządził:

