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Wspólnota Dobrego Pasterza
Opolska 9a, 40-083 Katowice
Tel.: , NIP: 634-230-37-06
Getin Noble Bank S.A.,
03156011110000907000101280

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Dane identyfikujące jednostkę
NIP

6342303706

Nazwa firmy
Siedziba

Wspólnota Dobrego Pasterza

Województwo

Powiat

śląskie

Katowice

Gmina

Miejscowość

Katowice

Katowice

Adres
Kod kraju

PL

Województwo

Powiat

śląskie

Gmina

Katowice

Katowice

Ulica

Nr domu

Opolska

9a

Miejscowość

Kod pocztowy

Katowice

40-083

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Nr lokalu

Poczta

Katowice
Data od
Data do

01.01.2018
31.12.2018

Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych
Jednostka nie sporządza informacji dodatkowej.
Jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.
Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.
Jednostka nie sporządza sprawozdania z działalności jednostki na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy o rachunkowości.
Jednostka nie wykazuje w sprawozdaniu wskaźników oraz informacji, o których mowa w art. 49 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości.
Założenie kontynuacji działalności

Zasady (polityka) rachunkowości

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie
kontynuowania przez nią działalności

TAK

NIE (Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania działalności)

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Próg istotności błędu w księgach rachunkowych określono jako 1% przychodów ogółem.
Koszty są ewidencjonowane na kontach zespołu 4 i 5 zgodnie z planem kont.
Jednostka nie wycenia produkcji w toku o przewidywanym czasie wykonania krótszym niż 3 miesiące.
Jednostka nie rozlicza przychodów i kosztów z tytułu wykonywanych długoterminowych niezakończonych usług, zgodnie z przepisami art. 34a i art. 34b ustawy o
rachunkowości, jeżeli udział przychodów z niezakończonych usług na dzień bilansowy nie jest istotny w całości przychodów operacyjnych okresu sprawozdawczego.
Umowy leasingu klasyfikowane są według kryteriów określonych przepisami prawa podatkowego, zamiast przepisami art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości.
Jednostka nie ustala rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Do wyceny instrumentów finansowych stosuje się wyłącznie przepisy ustawy o rachunkowości, zamiast przepisów rozporządzenia o instrumentach finansowych.
Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Gotówkę, czeki lub papiery wartościowe opiewające na waluty obce, wycenia się po ustalonym przez NBP na dzień bilansowy średnim kursie tych walut.
Zapasy - wycena:
"
Materiały, towary - według cen nabycia
"
Produkty gotowe - według kosztu wytworzenia
Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałów, towarów ani produktów gotowych - są one wykorzystywane na bieżąco. W razie pozostawania materiałów, towarów lub
produktów gotowych na dzień bilansowy zostaną one objęte spisem z natury i wycenione według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
Jednostka nie stosuje cen ewidencyjnych i nie ustala odchyleń od nich.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są wówczas, jeżeli poniesione przez jednostkę koszty w danym okresie sprawozdawczym dotyczą przyszłych okresów
sprawozdawczych:
- nie dłuższych niż 12 miesięcy od dnia bilansowego - krótkoterminowe
- dłuższych niż 12 miesięcy od dnia bilansowego - długoterminowe
i dopiero w tym okresie będą wpływały na wynik finansowy.
W przypadku, gdy jednorazowy koszt nie przekracza kwoty 3.500,00 zł Jednostka może zrezygnować z międzyokresowego rozliczania i zaliczyć go jednorazowo do
kosztów okresu, w którym został poniesiony.
Wartości niematerialne i prawne (oraz ich rozszerzenia) o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty miesiąca, w którym je nabyto bez
prowadzenia dodatkowej ewidencji - stosowana jest dla nich amortyzacja jednorazowa 100%.
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Składniki majątku spełniające kryteria środków trwałych, ale o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 zł zaliczane są bezpośrednio do kosztów zużycia
materiałów bez prowadzenia dodatkowych ewidencji - stosowana jest dla nich amortyzacja jednorazowa 100%.
Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu polegającemu na przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, to wartość początkową tych środków
powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie; wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych zalicza się do ulepszeń, jeżeli jednostkowa cena nabycia
takiej części przekracza 10.000,00 zł.
Dla celów bilansowych stosowane są zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według przepisów ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych. Składniki majątku, dla których ustawa nie przewiduje amortyzacji umarza się przyjmując stawkę adekwatną do ich ekonomicznej przydatności.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie
amortyzacji następuje w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania, a jej zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości
odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową. Okres, stawki i metody amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego do ewidencji.
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej.
Zasady ustalenia wyniku finansowego
Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z ustawą o rachunkowości według wzoru i zakresu dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4
oraz ust. 1b o rachunkowości.
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