SPRAWOZDANIE FINANSOWE
STOWARZYSZENIA PRACOWNIA FILMOWA "COTOPAXI"
03-802 WARSZAWA ul. Skaryszewska 6/17
Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego sporządzonego
za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018
Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi”, zwane dalej Stowarzyszeniem,
zostało zarejestrowane w dniu 27.08.2008 r. w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302175. Stowarzyszenie posiada
numery identyfikacyjne REGON 141368601 oraz NIP 1132713045.
Głównymi celami Stowarzyszenia są:
1. działanie na rzecz kultury, w szczególności w obszarze filmu i audiowizualności,
2. wspieranie inicjatyw lokalnych, w tym młodzieżowych, służących powstaniu sztuki
i kultury,
3. realizacja działań edukacyjnych i naukowych w zakresie szerzenia wiedzy o sztuce
filmowej lub poprzez sztukę filmową,
4. promowanie nowoczesnej edukacji kulturalnej w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami
dorosłymi,
5. wspieranie organizacji pozarządowych w Polsce i za granica poprzez upowszechnianie ich
działalności i wizerunku u formie audiowizualnej,
6. propagowanie wiedzy, nauki i kultury oraz formowanie postaw odpowiedzialności
obywatelskiej,
7. realizacja działań wspomagających rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej,
8. realizacja działań na rzecz pogłębiania integracji europejskiej.
Czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest nieograniczony.
Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie za rok obrotowy rozpoczynający się
01.01.2018 r. i kończy się 31.12.2018 r.
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zostało sporządzone przy założeniu
kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
W skład Stowarzyszenia nie wchodzą wewnętrzne jednostki sporządzające
samodzielnie sprawozdanie finansowe.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2018 oraz
porównywalne dane za rok obrotowy 2017.
Zarząd Stowarzyszenia uchwałą nr 1/2018 z dnia 26.01.2018 podjął decyzję o tym, że
sprawozdania finansowe za 2017 rok oraz lata następne będą sporządzane według załącznika
nr 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Teks jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 395 z dnia 20.02.2018 r. z pózn. zm.).
Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2018 rok nie wykonano zestawienia zmian
w funduszu założycielskim (statutowym) oraz rachunku przepływów pieniężnych.
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Stosowane metody i zasady rachunkowości:
a) Kwalifikując poszczególne rzeczowe składniki majątku do środków trwałych, niezależnie
od kryteriów określonych ustawą o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 15), uwzględnia się
zasadę istotności, określoną w art. 8 ust. 1 tej ustawy, w powiązaniu z art. 4 ust. 4 tej
ustawy, ponieważ nie wywiera to istotnego ujemnego wpływu na sytuację majątkową
i finansową oraz wynik finansowy Stowarzyszenia. Oznacza to, że Stowarzyszenie
ustaliło w zasadach (polityce) rachunkowości, że składniki majątku, spełniające
definicję środków trwałych, o wartości początkowej:

b)
c)

d)
e)

f)

 do 10 000,00 zł - nie ujmować w ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych i nie dokonywać od nich odpisów amortyzacyjnych, tylko
odnieść wydatki poniesione na jego nabycie w koszty uzyskania przychodów
w miesiącu oddania do używania,
 powyżej 10 000,00 zł, są wprowadzane do ewidencji środków trwałych
i amortyzowane na zasadach ogólnych;
Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane według zasad, jak dla środków
trwałych;
Stowarzyszenie dokonuje wyceny:
 środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - według cen nabycia,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości,
 nieruchomości zaliczanych do inwestycji - według zasad, stosowanych do środków
trwałych,
 udziałów w innych jednostkach oraz innych niż zaliczonych do środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 inwestycji krótkoterminowych - według ceny nabycia,
 rzeczowych składników aktywów obrotowych - według cen nabycia,
 należności, roszczeń i udzielonych pożyczek - w kwocie wymaganej zapłaty,
z zachowaniem zasady ostrożności,
 zobowiązań - w kwocie wymagającej zapłaty,
 rezerw - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
 udziałów (akcji) własnych - według cen nabycia;
 fundusze własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych wycenia się w wartości
nominalnej;
Ewidencja kosztów Stowarzyszenia odbywa się przy użyciu kont zespołu 5;
Stowarzyszenie nie prowadzi ewidencji zapasów na kontach zespołu 3 ponieważ w
swojej działalności dokonuje wyłącznie zakupów materiałów na potrzeby Stowarzyszenia
oraz prowadzonej działalności statutowej. Dlatego na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy
o rachunkowości materiały są wyceniane tylko po cenach zakupu, a koszty zakupu
odpisywane są bezpośrednio w koszty okresu ich poniesienia;
wynik finansowy ustala się według zasad ogólnych. Nie ustala się różnicy pomiędzy
przychodami i kosztami i nie odnosi jej odpowiednio na przychody lub koszty
w następnym roku obrotowym.

Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia gospodarcze po dacie bilansu nieujęte
w księgach rachunkowych.
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