Wprowadzenie do sprawozdania finansowegoza 2018 r.

l.

Ewangelickie StowarzyszenieKultury
ul. Zgierska2IllS
91-446N,6d2
NIP:7262652730
REGON: 101651200
KRS 0000473440
wlaSciwy s4d prowadz4cy rejestr: S4d Rejonowy dlaN,odzi- Sr6dmieSciew tr-odzi,
XX Wydzial Krajowego Rejestru S4dowego,Rejestr stowarzyszeri,innych organizacii
spolecznychi zawodowych, fundacji i publicznychzaldadow opieki zdrowotnej,

2 . Czas trwania dzialalnoSciStowarzyszeniaj est ni eograniczony.
3 . Sprawozdaniefinansowejest sporzqdzoneza okresod 01.01.2018r.do 31.12.20I8r.
4 . Sprawozdanie fi nansow e spor zEdzonoprzy zal.oZeniu, 2e dzialalnoS6 bgdzie
kontynuowanaw okresienie kr6tszym ni2 jeden rok od dnia bilansowego.Na dzieri
sporz4dzeniasprawozdaniafinansowegonie s4 znaneokolicznoSci i zdaruenia,kt6re
Swiadczylybyo istnieniu powa2nychzagroheridla kontynuowania przez Stowarzyszenie
dzialalnoSciw najblizszymokresie.

5 . Pruyjgtapolityka rachunkowoSciw zakresie,w jakim ustawapozostawiajednostceprawo
wyboru.
Rok obrotowy i wchodz4cew jego sklad okresy sprawozdawcze.
1. Rokiem obrotowym Stowarzyszeniajest rok kalendarzowy.
2. Okresem sprawozdawczpjest ostatni dzienroku kalendarzowego,ale zgodzie
zprzyjEtymi zasadamipolityki rachunkowoScico miesi4c sumowanes4 obroty na
kontach ksiggowych ksiggi gl6wnej i uzgadnianez dziennikiem oraz zapisamina
kontach ksi4g pomocniczych.
Metody wyceny aktyw6w i pasyw6w.
1. Zasadywyceny aktyw6w i pasyw6w opieraj4 sig na zasadachokreSlonychw ustawie
o rachunkowoSci.
2. Aktywa i pasywa wycenia siEnie rzadziej ni?na dzieh bilansowy.
3. Na dzieri bilansowy Stowarzyszenieposiada SrodkipienigZnew kasie i na rachunku
bankowym i wycenia je wedlug warto5ci nominalnej.
Ustalenie wyniku finansowego
Ewidencjaprzychod6w.
Do ewidencjonowaniaprzychod6w Stowarzyszeniastosujekonta zespolu" 7" - do
kazdego rodzajuprzychodu stosujesig odrgbnekonto analityczne'
Ewidencjakoszt6w.
Dla r o zliczeni a ko szt6w r ealizacji zadah statutowych Stow arzyszenia ko szty
ewidencjonowanes4 w ukladziekalkulacyjnym- konta zespolu,,5", (dla kuhd€1
dotacji stosujeodrgbnekonto analitycznei subanalitycznewedlugpotrzeb rczliczana
dotacj i ). Stowarzys z enie przy jmuj e zasadg r o zliczaria ko szt6w rc alizacji
poszczeg6lnychprogram6w do wysokoSciponiesionych wydatk6w w roku
obrotowym nie wigksze jednak niz otrzymaneSrodkipienigZnew roku obrotowym.

s':

Nadwyzkg poniesionych koszt6w nad wplywem Srodk6wodnosi narozliczenia
migdzyokresowekoszt6w. JeSliponiesionekoszty rcalizacji zadaf statutowych w roku
obrotowym sqnizszenizotrzymane SrodkipienigZnejednostka rozliczatg nadwyzkg
jak czynne rczliczeniamigdzyokresowe, rozliczajqcj4 w roku, w kt6rynr nastgpuje
realizacjaprogramu objgtegotq dotacjE.
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