
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów
Zasady wyceny aktywów w ciągu roku obrotowego
1) środki trwałe - wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia
2) Wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia
3) Należności i zobowiązania - wg wartości nominalnej.
Należności  i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.
Wyrażone  w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 
przeprowadzenia po kursie.
- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank z którego usług korzysta Stowarzyszenie - w przypadku 
operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji  zapłaty należności lub zobowiązań
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień - w przypadku pozostałych 
operacji
4) Środki pieniężne - wg wartości nominalnej
5) Rozliczenia międzyokresowe czynne - wg kwot nominalnych
6) Zobowiązania - wg wartości nominalnej
Zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy:
1) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem 
aktualizacji wyceny - pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
2) Zobowiązania, kredyty i pożyczki - wg wymagającej zapłaty (wraz z odsetkami)
3) Należności - w walucie polskiej wg wartości podlegającej zapłacie pomniejszonej o przedawnione i 
nieściągalne oraz o utworzone rezerwy na należności wątpliwe, w walutach obcych po średnim kursie 
ustalonym dla danej waluty przez NBP
4. Rozliczenia międzyokresowe - czynne : w wysokości kosztów przypadających na okresy sprawozdawcze, 
bierne: ustalone w wysokości przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy i oznaczają utworzenie rezerw w 
ciężar kosztów bieżącego okresu na wydatki przyszłych okresów
5. Środki pieniężne, kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej 
6. przychody i koszty - zgodnie z zasadą memoriału ; wszystkie przychody i koszty dotyczące danego roku, 
niezależnie od terminu ich zapłaty.

II

Amortyzacja środków trwałych :
1.Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jeden rok i wartości początkowej 
nieprzekraczającej jednostkowo kwoty3 500 złotych, są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów zużycia 
materiałów w momencie przekazania do użytkowania. 
2. Środki trwałe powyżej 3.500,00 są amortyzowane liniowo wg planu amortyzacji zgodnie z ustawą PDOP
3. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową
4. Wartości niematerialne i prawne  o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jeden rok i 
wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty3 500 złotych, są jednorazowo odpisywane w 
ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania do użytkowania. 
2. Wartości niematerialne i prawne powyżej 3.500,00 są amortyzowane liniowo wg planu amortyzacji zgodnie z 
ustawą PDOP.

III

Inwentaryzacja aktywów i pasywów przeprowadzana jest w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku 
bilansowego

IV

Zarząd Stowarzyszenia oświadcza, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie, przez co najmniej jeden rok od dnia bilansowego i dłużej, w 
niezmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności.
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