
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH KONOPCZYŃSKIEGO 5/7 00-335 WARSZAWA WARSZAWA
MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018.

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

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej się przewidzieć przyszłości, nie
istnieją okoliczności wskazujące na jej zagrożenie.

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

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

 

Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub
statutem, w podziale na działalność odpłatną statutową (sprzedaż książek specjalistycznych, czasopism naukowych, organizowanie szkoleń
zawodowych dla środowiska bibliotekarskiego), jak i z nieodpłatnej działalności statutowej (składki członkowskie, dofinansowania i dotacje).

 

Koszty działalności Stowarzyszenia to koszty realizacji zadań statutowych związane zarówno z nieodpłatną, jak i z odpłatną działalnością
statutową.

 

Sprawozdanie finansowe sporządzane zostało na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 61)

Data sporządzenia: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-04-05

        Druk: NIW-CRSO



Mariusz Próchnicki

BŁASZCZYK SYLWIA 
PASZTALENIEC JARZYŃSKA JOANNA 
PRZYBYSZ MARZENA 
BUDYŃSKA BARBARA 
JAGODZIŃSKI ANDRZEJ DOMINIK 
FLOREK DARIUSZ 
CHAPSKA JOANNA 
CHLEBICKA ABRAMOWICZ BOŻENA 
DĄBKOWSKI KRZYSZTOF 
FURGAŁ MAŁGORZATA 
POTĘGA JOANNA 
PODGÓRSKA ROZALIA 
GRUSZKA ZBIGNIEW 
JACH SŁAWOMIR 
KUBIC ŻANETA

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
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