
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

"ŁAGOWSKI DOM ARTYSTY" LIPOWA 1 66-220 ŁAGÓW ŁAGÓW LUBUSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Założenie  Fundacji ŁAGOWSKI DOM ARTYSTY 09-06-2009 , od 24-10-2012 organizacja ma status OPP.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2019-31.12.2019

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

Nie istnieją

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

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Prowadzenie ksiąg rachunkowych powierzono podmiotowi uprawnionemu do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i walucie polskiej. Księgi rachunkowe prowadzone są
przy użyciu komputera z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania księgowego. Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej
spełnia podstawowe warunki: - zasadę podwójnego księgowania, - zasadę systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji.
Zapisów księgowych dokonuje się na podstawie dowodów księgowych wymienionych w ustawie o rachunkowości.

Aktywa i pasywa są wyceniane wg cen zakupu. Środki trwałe wg cen nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie. Na dzień
bilansowy środki trwałe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.

Wynik finansowy stanowi różnicę między przychodami (dotacjami, darowiznami, składkami członkowskimi) a kosztami poniesionymi na
działalność statutową stowarzyszenia. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie składa
się z bilansumajątku stowarzyszenia, jego  oraz rachunku zysków i strat).

Data sporządzenia: 2020-03-31

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

Teresa Dudek
Ałła Trofimenkova-Hermann 
Stanisława Lipska 
Irena Łuzyńska

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: 2020-10-15
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