WPROWADZENIE
do sprawozdania finansowego za rok 2013
Towarzystwo Przyjaciół Puław

I.

Informacje ogólne

1. Nazwa firmy i siedziba: Towarzyctwo Przyjaciół Puław, ul. Zielona 36, 24-100 Puławy.
2. Podstawowy przedmiot działalności: działalność kulturalno- oświatowa, wydawanie książek o
Puławach.
3. Towarzystwo wpisane jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Lublinie
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000040436.
4. Regon 430 480 240
5. NIP 716-21-52-198
6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia
2013 r.
7. Przyjęty przez Izbę rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 miesięcy.
8. Sprawozdanie finansowe za 2013 rok nie podlega obowiązkowi badania w trybie art. 64 ust.1
ustawy o rachunkowości.
9. Sprawozdanie finansowe za rok 2013 sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji
działalności w roku 2014 gdyż nie występują okoliczności wskazujące na istotne zagrożenie dla
działalności prowadzonej przez Izbę.

II. Omawianie przyjętych zasad rachunkowości
1. Aktywa i pasywa wycenione są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.
2. Środki trwałe
a) składniki majątku trwałego o okresie użytkowania powyżej 1 roku i wartości początkowej od
1500 do 3500 zł zalicza się do środków trwałych i ujmuje w ewidencji bilansowej środków
trwałych i w miesiącu przyjęcia do użytkowania dokonuje się jednorazowo odpisu
amortyzacyjnego.
b) składniki majątku o okresie użytkowania powyżej 1 roku, lecz o wartości poniżej 1500 zł
zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.
c) do amortyzacji środków trwałych mają zastosowanie stawki amortyzacyjne określone w
wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik nr 1 do ustawy o podatku

dochodowym.
d) środki trwałe amortyzuje się według metody liniowej.
3. wartości niematerialne i prawne wycenia się i amortyzuje według zasad analogicznych jak
określone dla środków trwałych w punkcie 2.
4. Zapasy surowców, materiałów i produktów gotowych:
a) surowce i materiały objęte ewidencją ilościowo – wartościową wycenia się według cen zakupu
b) produkty gotowe wycenia się według rzeczywistego kosztu wytworzenia,
c) towary objęte ewidencją ilościową wycenia się według cen sprzedaży skorygowanych o marżę
oraz zarezerwowany podatek VAT,
d) rozchód surowców, materiałów i produktów wycenia się według metody FIFO (pierwsze
weszło – pierwsze wyszło).
5. Ewidencję kosztów działalności operacyjnej prowadzi się z zespole 4. Analityka do kosztów
rodzajowych odpowiada treści tych kosztów zapisanych we wzorcowym planie kont.
6. Nieruchomości zaliczone do inwestycji długoterminowych wycenia się i amortyzuje według
zasad określonych dla środków trwałych.
7. Umowy leasingu kwalifikuje się według określonych zasad w ustawie o podatku dochodowym.
8. Nieistotne koszty dotyczące przyszłych miesięcy nie podlegają rozliczeniu na poszczególne
miesiące. Ze względu na przepisy podatkowe rozlicza się jednak na lata obrotowe. Próg istotności
określa się jako 1% sumy bilansowej.
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( główny księgowy)

Zarząd:

