Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE "DOM TAŃCA"|
BIAŁOBRZESKA 62/64 m. 4, 02-325 WARSZAWA
WOJ. MAZOWIECKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Stowarzyszenia w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie ciągłości tej 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 finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości. Zasady rachunkowości przyjęte przy
sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2019 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 z późniejszymi zmianami,
zwaną dalej ustawą, która określa m.in. zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zażądu na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
Jednostka poza środkami pieniężnymi oraz rozrachunkami z tytułu dostaw nie posiada innych składników majątku. Powyższe są wyceniane w
wartościach nominalnych. Wszystkie koszty i przychody ujmowane są w okresach, których dotyczą.
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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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