Stowarzyszenie Dla Ziemi
Bratnik 5
21-132 Kamionka
NIP 7141270834
REGON 430581254

INFORMACJE OGÓLNE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 rok
1) Dane indentyfikacyjne jednostki:
Nazwa: Stowarzyszenie „Dla Ziemi”
Siedziba: Bratnik 5, 21-132 Kamionka
Nr KRS: 0000010332
Sąd Rejestrowy: Sad Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2) Czas trwania działalności jednostki:
Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieograniczony.
Rok 2016 jest 22 rokiem działalności.

3) Okres objęty sprawozdaniem:
01 styczeń 2016 roku – 31 grudzień 2016 roku

4) Informacje dotyczące zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla
jednostek mikro (wybranych uproszczeń):
Stowarzyszenie stosuje następujące uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości
dla jednostek mikro:
Przepis prawny
Art. 7 ust. 2a

Stosowane uproszczenie
Wycena aktywów i pasywów jest sporządzana z zachowaniem zasady
ostrożności.

Art. 28a

Do wyceny aktywów i pasywów nie stosuje się wyceny według
wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia

Art. 46 ust. 5 pkt 4

Bilans Stowarzyszenia sporządzony jest zgodnie z załącznikiem nr 4 do
ustawy

Art. 47 ust. 3a

Ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a
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kosztami Stowarzyszenia, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania
finansowego zwiększa odpowiednio przychody i koszty następnego
roku obrotowego; różnica dodatnia może być zaliczona Uchwałą
Walnego Zgromadzenia na zwiększenie funduszu podstawowego
(statutowego)
Art. 48 ust. 3

Rachunek zysków i strat jest sporządzany zgodnie z załącznikiem 4 do
ustawy

Art. 48a ust 3

Stowarzyszenie nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym

Art. 48b ust. 4

Stowarzyszenie nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych

Art. 49 ust. 4

Stowarzyszenie nie sporządza sprawozdania z działalności

5) Założenie, co do dalszej kontynuacji działalności Stowarzyszenia
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
Stowarzyszenie, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są znane okoliczności,
które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie
działalności.

6) Przyjęte zasady rachunkowości:
Zasady wyceny składników majątku:
1. Ewidencję środków trwałych prowadzi się zgodnie z klasyfikacją środków trwałych
(KŚT) w:
a) Księdze inwentarzowej, prowadzonej w porządku chronologicznym dla
wszystkich środków trwałych, z jednoczesnym nadaniem obiektom numeru
inwentarzowego,
b) Tabeli amortyzacyjnej.
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o
wartości przekraczającej jednostkowo 3500,00 zł dokonywana jest metodą
liniową, według stawek określonych jako maksymalne dla celów podatkowych w
równych ratach miesięcznych, przy zastosowaniu dopuszczalnych przepisami
podatkowymi współczynników podwyższających stawki amortyzacyjne.
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3. Środki trwałe o jednostkowej wartości do 3500,00 zł amortyzuje się w sposób
uproszczony, dokonując odpisu ich pełnej wartości w momencie przekazania do
użytkowania i prowadzi ich ewidencję pozaksięgowo w sposób umożliwiający
identyfikację, każdego przedmiotu i ustalenia jego miejsca użytkowania.
4. Ewidencja szczegółowa rozrachunków z odbiorcami i dostawcami prowadzona
jest w zbiorach spełniających charakter pomocniczych ksiąg rachunkowych do
poszczególnych kont księgi głównej według poszczególnych kontrahentów.
5. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wycenia się w
sposób następujący:
1) Środki trwałe oraz wyposażenie - w cenie nabycia skorygowane o dokonane
odpisy amortyzacyjne liczone metodą liniową wg obowiązujących stawek oraz
odpisy aktualizacyjne,
2) Wartości niematerialne i prawne – w cenie nabycia skorygowane o odpisy
amortyzacyjne,
3) Należności – w kwocie wymaganej zapłaty,
4) Środki pieniężne – według wartości nominalnej,
5) Zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty,
6) Materiały i towary – w cenie zakupu.

Zasady rachunku kosztów i przychodów:
1. Ewidencja szczegółowa kosztów była prowadzona na kontach zespołu „5”
Zakładowego Planu Kont.
2. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w formie uproszczonej, przewidziany
dla jednostek mikro, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości.

Bratnik, dnia 30 marzec 2017 rok

……………………………………………

…………………………………………

(sporządzający)

(Zarząd Stowarzyszenia)
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