
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KULTURY W URLACH PIĘKNA 8 05-281 URLE BORZYMY MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01-01-2018 do 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 przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

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

1. Środki pieniężne

Środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej.

Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych przelicza się na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski.

1. Zobowiązania i należności

Zobowiązania i należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty

1. Opodatkowanie

Stowarzyszenie jest zwolnione przedmiotowo od podatku od osób prawnych.

1. Uznanie przychodów

Do przychodów Stowarzyszenia zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa i
statutem, w tym kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje.

1. Uznanie kosztów

Ponoszone koszty ewidencjonowane są w rachunku zysku i strat w celu odniesienia do przychodów, w okresie którego one dotyczą.

2. ZAPADALNOSĆ ZOBOWIĄZAŃ

Wszystkie zobowiązania Stowarzyszenia wykazane w bilansie są zobowiązaniami o terminie spłaty do 1 roku na dzień bilansowy.

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-04-14

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2019-07-14
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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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2019-07-14
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