
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:

1) nazwa i siedziba organizacji

FALENICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE
04-923 WARSZAWA-FALENICA
BARTOSZYCKA 45/47 
0000103919

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
od 01-01-2017 do      31-12-2017.

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

5) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu     
    kontynuowania przez FTK działalności  w dającej się przewidzieć   
    przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie  
    kontynuowania przez nią działalności.
6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

7) 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

FTK nie posiada środków trwałych. Posiada tylko środki finansowe w   
    walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.
FTK prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Nie prowadzi działalności innej, ani też 
odpłatnej. Nie prowadzi również działalności gospodarczej.

Jako Organizacja Pożytku Publicznego FTK prowadzi pełną księgowość z pomocą Biura Rachunkowego. 
Księgi prowadzone są w systemie informatycznym WAPRO Fakir
Zasady księgowania i wyceny stosowane są zgodnie z zasadami ujętymi w ustawie o rachunkowości i aktach 
prawnych wykonawczych do ustawy.

Wielkość przychodu ustalono na podstawie wpływów z dotacji Urzędu Dzielnicy Warszawa Wawer, z 1% 
podatku oraz z darowizn osób fizycznych.
W zakresie wydatków sprawozdanie finansowe przygotowano w oparciu o zasadę kosztu historycznego.
Rzeczowe składniki majątku trwałego nie występują.
Majątek obrotowy, to środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenione według wartości 
nominalnej.
Towarzystwo w okresie sprawozdawczym nie zatrudniało pracowników w ramach mowy o pracę, a także nie 
zatrudniało pracowników w dniu 31 grudnia 2017 r.

Druk: MPiPS


