
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2016-07-06

1) nazwa i siedziba organizacji

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY KLONOWA
98-273 KLONOWA
CZAJKOWSKA 1 B
0000128209

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
- integracja środowiska lokalnego, rozwój wspierania lokalnych wspólnot,
- wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających w kierunku poprawy życia mieszkańców.
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
2015

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) 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

aktywa i pasywa wycenia się wg następujących zasad;
-wartości niematerialne i prawne wycenia się wg zasad nabycia,
środki trwałe wycenia się wg cen nabycia,
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.
- pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:
- finansowe aktywa trwałe określone przez ustawę jako długoterminowe aktywa  finansowe (inwestycyjne)  
wycenia się według cen ich nabycia,
- materiały i towary wycenia się według cen ich nabycia,
- należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasad ostrożnej 
wyceny. Należności i udzielone pożyczki, na dzień ich powstania wycenia się w wartości minimalnej,
- inwestycje krótkoterminowe wycenia się , nie rzadziej niż na dzień bilansowy, wg ceny nabycia,
- środki pieniężne w walutach obcych wycenia się , nie rzadziej niż na dzień bilansowy, po kursie kupna 
stosowanym w tym dniu przez bank z którego usług korzysta stowarzyszenie, nie wyższym od średniego kursu 
ustalonego przez NBP na ten dzień,
- zobowiązania stowarzyszenia wycenia się , nie rzadziej niż na dzień bilansowy , w kwocie wymagającej 
zapłaty z wyjątkiem zobowiązań których uregulowanie, zgodnie z umową, następuje przez wydanie innych niż 
środki pieniężne aktywów finansowych,
- fundusze własne stowarzyszenia wycenia się na, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w wartości nominalnej 
ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzaju i zasad określonych przepisami prawa lub statutu.

Druk: MPiPS


