SAMARYTAŃSKIE TOWARZYSTWO IM. JANA
PAWŁA II W ZAKLICZYNIE
32-840 ZAKLICZYN
GRABINA 11
0000045985

Informacje ogólne:
1)

nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym
rejestrze sądowym albo ewidencji,
SAMARYTAŃSKIE TOWARZYSTWO IM. JANA PAWŁA II W ZAKLICZYNIE, GRABINA 11,
32-840 ZAKLICZYN MAŁOPOSKIE nr KRS 0000045985

2)

wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,
Czas trwania działalności jednostki nieograniczony

3)

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,
Okres objęty sprawozdaniem finansowym : od 01-01-2016 do 31-12-2016

4)

wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z
wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,
Organizacja stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro:
1. korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny
2. sporządza sprawozdanie wg załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości

5)

wskazanie, 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
dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania przez nią działalności.

6)

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 4 ustawy o
rachunkowości, składające się z : informacji ogólnych, bilansu, rachunku zysków i strat oraz
informacji uzupełniającej do bilansu.
Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów:
Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności
od sposobu ich nabycia (wytworzenia) i późniejszego wykorzystania według:
- cen nabycia
- kosztów wytworzenia

Amortyzacja środków trwałych i WNP odbywa się metodą liniową w oparciu o plan amortyzacji,
stawki amortyzacyjne; środki o wartości do 3500zł amortyzuje się jednorazowo w momencie
oddania do użytkowania. Środki trwałe o wartości początkowej niższej niż 1500zł nie podlegają
ewidencji i księgowane są w koszty. Materiały i towary wycenia się według cen nabycia.
Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty.
Zobowiązania jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymagającej
zapłaty.
Fundusze własne jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej
ujmując je w księgach rachunkowy według ich rodzajów i zasad określonych statutem. Wynik
finansowy po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, zwiększa odpowiednio: dodatniprzychody działalności statutowej roku następnego, ujemny- koszty działalności statutowej roku
następnego

Data sporządzenia: 31-03-2017
Data zatwierdzenia:
Sporządziła : Renata Kusiak

Prezes Towarzystwa:………………………………
Z-ca Prezesa:……………………………………….
Sekretarz:…………………………………………..
Skarbnik:…………………………………………...
Członek:……………………………………………

