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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy Falenickie Towarzystwo Kulturalne

Województwo Mazowieckie

Powiat m.st.Warszawa

Gmina Wawer

Siedziba

Miejscowość Warszawa

Adres

Kod kraju PL

Województwo Mazowieckie

Powiat m.st.Warszawa

Gmina Wawer

Ulica Bartoszycka

Nr budynku 45/47

Nr lokalu

Miejscowość Warszawa

Kod pocztowy 04-923

Adres

Poczta Warszawa

NIP 9521894542

KRS 0000103919

Data od 2019-01-01Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data do 2019-12-31

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości

TAKZałożenie kontynuacji
działalności

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
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metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przychody księgowane są na oddzielnych kontach w rozbiciu na dotacje, darowizny i przychody z 1% podatku PIT.
Organizacja nie ma innych źródeł przychodów. Koszty są księgowane w rozbiciu na projekty, źródła finansowania
i klasyfikację rzeczową kosztów. Przychody z poszczególnych źródeł są rozliczane z kosztami poszczególnych
projektów. Księgi rachunkowe prowadzi wyspecjalizowane biuro księgowe w systemie komputerowym. Księgowani
e odbywa się na podstawie dokumentów źródłowych opisanych przez dwie osoby z Zarządu organizacji. Opis
dokumentów kosztowych wskazuje w szczególności przypisanie do projektu i źródło finansowania.

ustalenia wyniku finansowego

Organizacja posada środki finansowe w kasie oraz na rachunku bankowym, w walucie polskiej, wyceniane według
wartości nominalnej. Organizacja nie posiada aktualnie środków trwałych. Ewentualne nabycie środków trwałych
wymaga zmiany planu kont. Plan kont umożliwia rozliczenie każdego projektu ze względu na źródła finansowania, w
szczególności rozliczenie dotacji oraz środków pozyskanych z 1%.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości).

pozostałe
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem 7 995,25 3 061,18 -

• Aktywa obrotowe 7 995,25 3 061,18 -

•• Należności
krótkoterminowe

18,70 39,19 -

•• Inwestycje
krótkoterminowe

7 976,55 3 021,99 -

Pasywa razem 7 995,25 3 061,18 -

• Fundusz własny 7 995,25 3 058,01 -

•• Zysk (strata) z lat
ubiegłych

3 694,01 3 232,64 -

•• Zysk (strata) netto 4 301,24 -174,63 -

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

0,00 3,17 -

•• Zobowiązania
krótkoterminowe

0,00 3,17 -
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Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6
do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Rachunek zysków i strat

Przychody z działalności
statutowej

27 694,30 33 768,80 -

• Przychody z nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

27 694,30 33 768,80 -

Koszty działalności
statutowej

22 774,47 33 191,67 -

• Koszty nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

22 774,47 33 191,67 -

Zysk (strata) z działaln
ości statutowej (A - B)

4 919,83 577,13 -

Koszty ogólnego
zarządu

618,17 751,76 -

Zysk (strata) z działaln
ości operacyjnej (C + F
- G)

4 301,66 -174,63 -

Pozostałe przychody
operacyjne

2,58 0,00 -

Pozostałe koszty
operacyjne

3,00 0,00 -

Zysk (strata) brutto (H +
I - J + K - L)

4 301,24 -174,63 -

Zysk (strata) netto (M -
N)

4 301,24 -174,63 -
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Informacja dodatkowa dołączona do Sprawozdania jako plik PDF.

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

FTK-2019-inf-dodatkowa.pdf
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