
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE AFS POLSKA PROGRAMY MIĘDZYKULTUROWE UL. RZEŹNICZA 4 31-540 KRAKÓW KRAKÓW
MAŁOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

2021-01-01
2021-12-31

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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dajacej przewidzieć się przyszłości

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

A. Środki trwałe i wartości materialne i prawne.
Środki trwałe ujmowane są według ceny nabycia lub
kosztów wytworzenia. W przypadku trwałej utraty
wartości dokonywane są odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości. Środki trwałe amortyzowane są metodą
liniową według następujących stawek:
• zespoły komputerowe 30%
• maszyny i urządzenia techniczne 10%
• środki transportu 20%
Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości
ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym
również koszty finansowania zewnętrznego
pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości.
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są
według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub
umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości. Wartości niematerialne i prawne
amortyzowane są metodą liniową.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o
wartości równej lub poniżej 10.000,00 zł są
amortyzowane jednorazowo w momencie oddania do
użytkowania.
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków
trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych dokonywane są w ciężar
pozostałych kosztów operacyjnych.
B. Należności.
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty,
z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w
wartości netto po pomniejszeniu o odpisy
aktualizujące.
Należności w walucie obcej wycenia się przy
pierwszym ujęciu używając średniego kursu NBP
sprzed dnia wystawienia faktury, chyba, że w
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zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym Spółkę
dokumencie ustalono inny kurs wymiany. Na dzień
bilansowy należności walutowe wyceniane są po
średnim kursie NBP ogłaszanym w tym dniu.
Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy
uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich
zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Operacje zapłaty należności na rachunku bankowym
wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach
rachunkowych na dzień ich otrzymania po średnim
kursie NBP obowiązującym na dzień przeprowadzenia
operacji.
Różnice kursowe od należności wyrażanych w
walutach obcych ujmuje się w księgach
rachunkowych na dzień ich zapłaty oraz na dzień ich
wyceny odpowiednio: ujemne do kosztów
finansowych a dodatnie do przychodów finansowych.
Dla celów podatku dochodowego zrealizowane
różnice kursowe od należności zakwalifikowanych
uprzednio do przychodów podatkowych
odpowiednio podwyższają lub obniżają przychody
podatkowe. W pozostałych przypadkach (np.
zrealizowane różnice kursowe powstałe na spłacie
udzielonych pożyczek walutowych) różnice dodatnie
zaliczane są do przychodów podatkowych, a ujemne
do kosztów podatkowych.
C. Środki pieniężne.
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Rozchód środków pieniężnych wyrażonych w
walutach obcych ujmuje się według metody FIFO.
Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych na
dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym na
ten dzień kursie średnim ustalonym dla danej waluty
przez NBP. Różnice kursowe powstałe w związku z
wyceną na dzień bilansowy środków pieniężnych
wyrażonych w walutach obcych zarachowuje się
odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.
D. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne.
Rozliczenia międzyokresowe czynne dokonywane są
jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów
sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń
międzyokresowych kosztów następują stosowanie do
upływu czasu i ich sposób rozliczenia jest uzasadniony
charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem
zasady ostrożnej wyceny.
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E. Kapitały własne.
Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych
w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad
określonych przepisami prawa i umowy spółki. Kapitał
zapasowy powstaje na skutek objęcia udziałów w
Spółce powyżej ich wartości nominalnej. Dopłaty
wnoszone do Spółki przez udziałowców ujmowane są
jako kapitał zapasowy.
Kapitał z aktualizacji wyceny powstaje w wyniku:
• aktualizacji wartości środków trwałych
dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów
• aktualizacji inwestycji długoterminowych
wycenianych według wartości godziwej
F. Rezerwy.
Rezerwy tworzone są na znane jednostce ryzyko oraz
grożące straty, a w szczególności na straty z transakcji
gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych
gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków
toczącego się postępowania sądowego oraz na
przyszłe zobowiązania spowodowane
restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów jednostka jest zobowiązana do jej
przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące
umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób
wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych
zobowiązań.
Rezerwy tworzone są w uzasadnionej, wiarygodnie
określonej wysokość.
G. Zobowiązania.
Na dzień powstania zobowiązania ujmuje się według
wartości nominalnej. Na dzień bilansowy
zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej
zapłaty.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia
się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym
dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten
dzień. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań
wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień
wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio
do kosztów finansowych lub do przychodów
finansowych.
H. Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
dokonywane są w wysokości prawdopodobnych
zobowiązań przypadających na bieżący okres
sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
• ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez
kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania
można oszacować w sposób wiarygodny,
• faktur kosztowych wystawionych po dniu
bilansowym dotyczących poprzedniego roku
obrotowego,
• z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą
działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych
osób, których kwotę można oszacować, mimo że data
powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym
z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane
produkty długotrwałego użytku.
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób
rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych
kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
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I. Wycena transakcji w walutach obcych.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze
ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
• kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank,
z którego usług korzysta jednostka – w przypadku
operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji
zapłaty należności lub zobowiązań;
• średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP
poprzedniego dnia, chyba że w zgłoszeniu celnym lub
innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony
został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.
Spółka sporządza rachunek zysków i start w układzie
kalkulacyjnym.
Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, według załacznika nr 6 do tej ustawy.
Roczne sprawozdanie finansowe spółki nie podlegało
badaniu przez firmę audytorską.

Data sporządzenia: 2022-09-07

Data zatwierdzenia: 2022-09-07

Aleksandra Kalinowska
Kuipers Erik-Jan 
Muszyńska Alicja 
Zalewa Monika

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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