
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KUROWIE 192 34-233 HUCISKO KURÓW MAŁOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie jest ograniczony w czasie

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01-01-2018r do 31-12-2018r

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

Zakłada się kontynuacje 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

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według obowiązujących stawek.
Środki trwałe wycenia się według faktur lub protokołów przekazania.
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych  i prawnych stosuje się stawki przewidziane  w wykazie rocznych
stawek amortyzacyjnych  stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzację metodą liniową
stosuje się wszystkich środków trwałych.
Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco: (według informacji dodatkowej załączonej do sprawozdania).

Data sporządzenia: 2019-01-26

Data zatwierdzenia: 2019-02-09

Biuro Obrachunkowe Aniela Bąk 
ul. Wiklinowa 3 
34-323 Ślemień

1. Szwed Adam prezes zarządu 
2. Pieczara Jarosław – skarbnik 
3. Karcz Artur – wiceprezes 
4. Rzepka Michał - naczelnik 
5. Hereda Jacek – zastępca naczelnika 
6. Szwed Adam Henryk – sekretarz 
7. Hereda Tomasz – gospodarz 
8. Kwaśny Tadeusz – członek zarządu 
9. Siwiec Krystyna – członek zarządu

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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