
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW W STALOWEJ WOLI -
ROZWADOWIE - POKÓJ I DOBRO KLASZTORNA 27 37-464 STALOWA WOLA STALOWA WOLA PODKARPACKIE NIP
8652404472 KRS 0000229275

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Data początkowa okresu: 01.01.2019

Data końcowa okresu : 31.12.2019

 

 

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

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji działności przez organizację co najmniej 12 miesięcy dłużej. Nie znane są
okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontunuowania przez organizację 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

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.

Organizacja posada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są
wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie.

Data sporządzenia: 2020-06-29

Data zatwierdzenia: 2020-09-17

Agnieszka Pyć-Kaplita
Stanisław Cisek 
Dariusz Lachowicz 
Agnieszka Pyć-Kaplita

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
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