
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE CYWILNYCH ZESPOŁÓW RATOWNICZYCH Z PSAMI STORAT KAMIŃSKIEGO 3 35-211 RZESZÓW
RZESZÓW PODKARPACKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Stowarzyszenie działa nieprzerwanie od 12.1999, czas trwania organizacji nie jest oznaczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018. 
Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

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

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację co najmniej 12 miesięcy i dłużej. 
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

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

Sprawozdanie zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz odrębnych
przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej stowarzyszeń i fundacji.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty
zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. – zakres informacji wykazywanych 
w sprawozdaniu finansowym został przedstawiony zgodnie z art. 45 ustawy.

Data sporządzenia: 2019-03-12

Data zatwierdzenia: 2019-03-24

Biuro Rachunkowe MARTIKA, Jadwiga Pączek

Tomasz Maciejewski - prezes 
Marek Englot - wiceprezes d/s szkolenia 
Andrzej Nosiadek - wiceprezes d/s organizacyjnych 
Anna Zwierzyńska - skarbnik 
Tomasz Kluz - sekretarz 
Mateusz Jarosiński - członek 
Łukasz Salamon - członek

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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