Wprowadzenie do sprawozdania finansowe
1. Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym
albo ewidencji
Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego utworzone zostało na podstawie statutu z
dnia 22.10.1997 r.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000169602

Numer REGON 014873527
oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 5252095445

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest
ograniczony
Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01 -01 -2017 r. do 31 -12-2017 r.

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy
zalożeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się
przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią dzialalności.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez jednostkę w daj ącej się przewidzieć przyszłości.

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), pomiaru wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w
zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o
rachunkowości obowiązującymi j ednostki NGO.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.
Z tytułu działalności statutowej za rok 2017 Towarzystwo im. W. Lutosławskiego wykazuje zysk w wysokości 8.396,96 złotych.

Suma AKTYWÓW Towarzystwa wynosi kwotę 48.3 86,10 złotych

Suma PASYWÓW Towarzystwa wynosi kwotę 48.386,10 złotych
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W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z
ich treścią ekonomiczną.

Stosownie do art.3 ust.1 pkt 12 aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń,
które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych w celu
realizacj i zadań statutowych.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i

przypadaj ące na j ej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmiemości przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyCeny.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniej szonych o skumulowane odpisy
umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
W 2017 roku wartości niematerialnych i prawnych j ednostka zakupiła oprogramowanie SYMFONIA FK 2,00 w celu prowadzenia zapisów księgowych dotyczącej działalności zgodnej z zapisami w statucie.

Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji
wyceny składników maj ątku pomniej szonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikaj ące z ustawy od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. W stosunku do środków trwałych nabytych i wprowadzonych do
ewidencji przed dniem 1 stycznia 2000 roku stosowane są stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie amortyzacj i środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych. Określaj ą one wysokość amortyzacj i stanowiącej koszty
uzyskania przychodu.

Składniki maj ątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczaj ącym j ednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następne-

go po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu
okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniej szonych o odpisy z
tytułu trwałej utraty wartości.

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów-z dnia 12 grudnia
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz.
1674)

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady
ostrożnej wyceny (po pomniej szeniu o odpisy aktualizujące).
Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się według kursów średnich NBP.
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Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości no'minalnej .

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy
spółki.

Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w
kwocie wymagaj ącej zapłaty
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