
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2016-06-29

1) nazwa i siedziba organizacji

POWIZYTKOWSKI OŚRODEK KULTURY
20-004 LUBLIN
UL. GABRIELA NARUTOWICZA 6 
0000582162

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Działalność organizacji religijnych 
Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie ze Statutem
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd  Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Czas trwania Powizytkowskiego Ośrodka Kultury zgodnie ze Statutem nie jest ograniczony.

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2015-31.12.2015

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Sprawozdanie dotyczy tylko Powizytkowskiego Ośrodka Kultury w Lublinie

7) 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
Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania działalności.
8) 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)
Nie dotyczy

9) 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

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. 

Wskazane w bilansie aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: 
- wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen zakupu, 
- środki trwałe wycenia się według wartości netto tzn. cena nabycia pomniejszona o umorzenie. 
- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w 
wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
amortyzacji drogą degresywną nie stosujemy, amortyzację metodą liniową stosuje się do wszystkich środków 
trwałych, \
- w przypadku braku możliwości ustalenia ceny nabycia składników aktywów przyjętych w szczególności 
nieodpłatnie (także w formie darowizny), jego wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub 
podobnego przedmiotu, 
- nie było zmian w wycenie aktywów i pasywów w stosunku do roku poprzedniego. 

Data sporządzenia: 27-06-2016
Data zatwierdzenia: 29-06-2016
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