Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
BANK ŻYWNOŚCI W GORZOWIE WLKP., UL.SŁONECZNA 63, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, LUBUSKIE, NR KRS
0000291481
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas nieokreślony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2018 - 31.12.2018
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 sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności i nie są nam znane okoliczności, które w dającej się
przewidzieć przyszłości wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla jej kontynuowania.

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
Wycena aktywów i pasywów - majątku trwałego i obrotowego odbywa się według rzeczywiście poniesionych kosztów. Przedmioty
długotrwałego użytkowania o wartości do 1500 złotych zaliczane są do materiałów. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartosci
od 1 500 do 3 500 złotych odpisywane są jednorazowo w koszty po ich wydaniu do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i
prawne powyżej 3 500 złotych - amortyzowane są metodą liniową wg stawek określonych ustawą o amortyzacji środków trwałych przyjmując
górną granicę stawek. Do sporządzenia rachunków zysków i strat stosowany jest wariant kalkuklacyjny. Rachunek ten sporządza się metodą
przedstawioną w załączniku 6 - ustawy o rachunkowości.
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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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