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Nazwa i siedziba.
Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury
9l-446 L6dt ul.: Zgiersk^ 2lll8
NIP

72626s2734
Forma prawna or ganizacji stowarzyszenie
Numer REGON 101651200
WlaSciwy s4d prowadz4cy Rejestr Organizacji
sAD REJONOWY DLA LODZI-SRODMIESCIA
KRAJOWEGO REJESTRU S.U)OWEGO

W LODZI, XX WYDZTAL

Cel dzialalol'aorgamzacji
1. Prowadzenie dzialalno5ci w zakresie:
1. kultury,literatury, muzyki, szhrki, filmu medi6w, internetu i fotografii,atakhe
pomagaj4cej rozwijai zdolnoSci artystyczne ludziom niepelnosprawnym, starszym i
zagrohonym wykluczeniem spolecznym oraz doskonalid osobowoSi czlowieka w oparciu o
wartoScipatriotyczne,judeochrzeScijanskie,w tym ewangelickie,
2. nauki, edukacji, oSwiaty i wychowania, w tym ksztahuj4cej wzajemny szacunek i zaufarie,
braterskie stosunki miEdry ludzmi r6?nych ras, przekonari, wyznari i narodowoSci,
3. sportu, turystyki i rekreacji,
4. czytelmczej i bibliotekarskiej,
5. wspierania przedsigbiorczoScii dzialalnoScigospodarczej, w tym zapobiegaj4cej
rozszerzaniusig patologii spolecznej,takZewSr6dos6b niepelnosprawnychlub zagroaonych
wykluczeniem spolecznym, poprzez firorzerie dla nich nowych miejsc pracy.
odpowiadaj4cych zapotrzebowaniuspolecznemu i ich zdolnoSciomi umiejgtnoSciom,
6. integracji europejskiej oraz rozwijania kontakt6w i wspolpracy miEdzy spoleczeristwami,
7. realizacji program6w aktywizacji zawodowej os6b uzaleznionych, biednych, bezrobotnych
lub zagro2onych be4robociem, w tym optszczaj4cych zaklady karne,
8. udzielania pomocy prawnej, psychologicnej i materialnej,
9. wspieraniadzialafinarzeczwolnoSci religijnej, wolnoSci wypowiedzi artystycznej,
wolnoSci slowa orazprawa do uprawiania krytyki spolecznej, kulturalnej , artystycznej,
politycznej i naukowej we wszystkich moZliwych formach na calym Swiecie.
2. Wszechstronna pomoc osobom zwiryzanymz kulturq, histori4, mediami lub nauk4
poptzezz
1. wspieranie i organizowanie dodatkowych form spgdzaniawolnego czasv,w tym poprzez
turystykg krajow4 i zagrariczn4 orazpromocja fi ciabez alkoholu i narkotyk6w,
2. poradnictwo prawne, socjalne,terapeutycznedla wszystkich potrzebuj4cychtakiej pomocy,
3. podnoszeniekwalifikacji zawodowych,
4. tworzeniu bazy i zapleczamaterialnego na rzecz os6b niepelnosprawnych,
5. wszelk4 pomoc materialnq intelektualn6 finansow4 i opiekuriczo-socjaln4.
3. Dzialanie na tzecz kultury judeochrzeScijafskiej, w fym katolickiej, ewangelickiej lub
prawoslawnej oraz tolerancji, wolno5ci slowa i wyznani^poprzezr
l. wspieranie dziaNahw tym obszarzew Polsce i na Swiecie,w tym w krajach, w kt6rych ta
wolnoSi jest zakazarn lub ograniczana,
,L

,'ir.

E\\tAN$t-U3:.tF
E\.1rA^. -tL
EIUfN_C_qll-ClSlE
KULruRt
sroffiffirp,:ftiiulrr;rv srowna$'rszEfu_uuruRErowlBzyszENtE
emNGELtcKtE
stowEx'-nszym
EKULTUR
Luka:2.
e*lfuYc4i-sti
Ett2;:naWffi#k'i+'*rt:te.wirz
Ealdowski
"ii'EiEizA-czADli"
cii.orri(,.q,*r.,r,)(i""'u'i'.c
eiti
fierEi*r*ftajore*
*oNl\ry?py

"jq\\\tr\\J

lwtcEPREzESaRZAou

TWANGELICKIb
EKULTURY
STOWARzYSZENI
qt446lodi, ul. Zgierska
21118
101651200
REG.
' ;'7262652730,
KR5:0000473440

podwyZszania
2. organtzowanie
koleZeriskiejsamopomocyorazwspieranie
kwalifikacji os6b
przeslanieEwangeliii dekalogu,
szanuj4cych
3. prryblizanie obywatelomwiedzy o wkladzie chrzeScijanstwa
i reformacji w kulturg, rozw6j
stosunk6wspolecznychi tolerancjiorazwolnoSislowai wyznaniaw Polsce,Europiei na
Swiecie,
4. integracjg$rodowiskzrwqzarrychz kulhr4 i histori4 ewangelick4w kraju i za graric4,
5. poszukiwanie,zbieranie,gtomadzenie,opracowywanie,upamigtnianiei upowszechnianie
r62negorodzaju$wiadectwhistorycznych,mtvycznych,fotograficznych,filmowych i
literackich,
pogl4d6w,stanowisklub postawobywateliorazzainteresowanych
6. reprezentowanie
Srodowiski insgrtucji w sprawachdotycz1cychkultury wszelkichwsp6lnotewangelickich,
paristwowych,publicznych,spolecnrychikoScielnychpod
7. monitorowanieinstSrtucji
k4temich dzialaniaw obszarze
kultury ewangelickiej,tolerancji,wolnoScislowai wyznania.
4. Ochrona d6br i Swiadectwhistorii kultury judeochrze5cijarf,skiej,
w tym pzede
popnez:
wszystkim ewangelickiej
1. opiekg,ochrongi odnowgmiejsc,budynk6wi przedmiot6w,
2. popularyzacjgkoniecznoScirenowacji rzeczowychSwiadectwhistorii i kultury
judeochrzeScijanskiej,
w tym przedewszystkimewangelickiejw Polscei na Swiecieoraz
pozyskiwaniena ni4 Srodk6wi prowadzeniedzialankonserwatorskich,
remontowychi
adaptacyjnych,
3. tworzenieoSrodk6wkultury zainteresowanych
wsp6lnotewangelickich,miejscpamigci,
galerii oraz mobilnych punkt6w informacyjno-wystawienniczych.
PKD:
I0.7l.Z Produkcjapiecrywa;produkcjaSwiezychwyrob6wciastkarskichi ciastek
10.72.2Produkcjasuchar6wi herbatnik6w,produkcjakonserwowanych
wyrob6w
ciastkarskichi ciastek
10.52.2Produkcjalod6w
| 4.1| .Z Produkcja odzieiy sk6rzanej
l4.l2.Z Produkcjaodziefi roboczej
I 4. | 3.Z Produkcja pozostalejodziefi wierzchniej
| 4.14.2 Produkcja bielizny
l4.l9.Z Produkcjappzostalej
odzieLyi dodatk6wdo odzieiry
| 4.20.2 Produkcja wyrob6w futrzarskich
| 4.3| .Z Produkcja wyrob6w pofczoszniczych
14.39.2Produkcjapozostalejodzie?ydzianej
l5.l2.Z ProdukcjatorebbagaZowych,
torebrgcznychi podobnychwyrob6wkaletniczych;
produkcja wyrob6w rymarskich
| 5.20.2Produkcjaobuwia
16.23.2Produkcjapozostatychwyrob6wstolarskichi ciesielskichdla budownictwa
I 6.24.2Produkcja opakowaridrewnianych
16.29.2Produkcjapozostalychwyrob6wz drewna;produkcjawyrob6w zkork4 slomy
i material6wuZywanychdo wyplatania
17.l2.Z Produkcjapapierui tektury
17.2l.Z Produkcjapapierufalistegoi tekturyfalistejorazopakowaf zpapierui tektury
17.29.2Produkcjapozostatychwyrob6wz papierui tektury
| 8.1| .Z Drukowanie gazet
l8.l2.Z Pozostaledrukowanie
| 8. | 3.Z DzialalnoSi uslugowa zwqzana z przygotowywaniem do druku
l.TritY
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l8.l4.Z Introligatorstwoi podobneustugi
18.20.2ReprodukcjazapisanychnoSnik6winformacji
22.19.2Produkcjapozostatychwyrob6wz gumy
22.29.2Produkcjapozostalychwyrob6wz tsrrorzywsrttrcznych
23.41.2Produkcja cerarnicnrychwyrob6wstolowychi ozdobnych
23.69.2Produkcjapozostalychwyrob6wz betonu,gipsui cementu
25.12.2Produkcja metalowychelement6wstolarki budowlanej
25.71.2Produkcjawyrob6wnozowniczychi sztu6c6w
25.72.2Produkcjazamk6wi zawias6w
25.99.2Produkcjapozostalychgotowychwyrob6wmetalowych,gdzieindziej
niesklasyfikowana
gdzieindziejniesklasyfikowana
sprzgtutransportowego,
30.99.2Produkcjapozostalego
3l.0l.Z Produkcjamebli biurowychi sklepowych
3 1.09.2 Produkcja pozostalychmebli
32.12.2Produkcjawyrob6wjubilerskichi podobnych
32J3.2 Produkcjasztucznejbizuterii i wyrob6wpodobnych
32.20.2Produkcja instrument6wmuzycznych
32.30.2Produkcja sprzgtusportowego
32.40.2Produkcjagier i zabawek
32.91.2Produkcjamiotel, szczoteki pgdzli
32.99.2Produkcjapozostatychwyrob6w, gdzieindziejniesklasyfikowana
33.lI.Z Naprawai konserwacjametalowychwyrob6wgotowych
33.12.2Naprawai konserwacjamaszyn
33.17.2Naprawai konserwacjapozostalegosprzgtutransportowego
33.19.2Naprawai konserwacjapozostalegosprzgtui wyposazenia
38.ll.Z Zbierarieodpad6winnychniz niebezpieczne
38.21.2Obr6bkai usuwanieodpad6winnychn?nebezpieczne
wyrob6wmz^ytych
38.3| .Z Demonta:Z
38.32.2Odzysksurowc6wz mateial6w segregowanych
ze wznoszeniem
budynk6w
4l.l0.Z Realizacjaprojekt6wbudowlanychzwiqzanych
41.20.2Robotybudowlanezwqzarrcze wntoszeriembudynk6wmieszkalnych
i niemieszkalnych
43.31.2Tynkowanie
budowlanej
43.32.2 ZakJadante.stolarki
43.33.Z Posadzkarstwo;
tapetowaniei oblicowywanieScian
43.34.2Malowaniei szklenie
43.39.2Wykonywaniepozostalychrob6tbudowlanychwykoriczeniowych
43.91.2Wykonywaniekonstrukcjii pokryi dachowych
robotybudowlane,gdzieindziejniesklasyfikowane
43.99.2Pozostalespecjalistyczne
osobowychi flrgonetek
45.Il.Z Sprzedulhurtowai detalicznasamochod6w
hurtowai detalicznapozostalychpojazd6wsamochodowych,
45.19.2Sprzeduz,
zwyl1czenemmotocykli
zwy\4czenemmotocykli
45.20.2Konserwacjai naprawapojazd6wsamochodolvych,
pojazd6w
samochodowych,
zwy\Eczeriem
45.31.2Sprzedfi hurtowaczgdcii akcesori6wdo
motocykli
45.32.2SprzedazdetalicznaczgScii akcesori6wdo pojazd6wsamochodowych,
z wyl1czeniemmotocykli
45.40.ZSprzeduz,
hurtowai detalicznamotocykli,ich naprawai konserwacjaorazsprzeduiz
hurtowai detalicznaczeficii akcesori6wdo nich
53.10.ZDzialalno36 pocztowa objgta obowiqzkiem Swiadczeniauslug powszechnych
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53.20.2 PozostaladzialalnoS6pocztowa i kurierska
55.10.2 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.2 Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca kr6tkotrwalego zakwaterowania
55.90.Z Pozostalezakwaterowanie
56.10.A Restauracjei inne staleplac6wki gastronomiczne
56.10.8 Ruchome plac6wki gastronomiczne
56.21.2 Przygotowywanie i dostarczanieZywnoScidla odbiorc6w zewngtrznych (katering)
56.29.2 Pozostalaustugowa dzialalnoSi gastronomiczna
56.30.2 Przygotowywanie i podawanienapoj6w
58.1I .Z Wydawanie ksi42ek
58.13.2 Wydawanie gazet
58.14.2 Wydawanie czasopismi pozostatychperiodyk6w
58.19.2 Pozostaladzialalno3i wydawnicza
59.lI.Z Dzialalno5f, zwiqzanaz produkcj4 film6w, nagrariwideo i program6w telewizyjnych
59.12.2 DzialalnoS6postprodukcyjnazwiqzanazf{marn| nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi
59.13.2 DzialalnoS(,zw4zanaz dystrybucjq film6w, nagrariwideo i program6w
telewizyjnych
rqzanazprojekcj4film6w
59.l4.ZDzialalnost,zlrlv'
59.20.2 Dzialalno56 w zakresienagrarldzrvigkowych i muzycznych
60.lA.2 Nadawanie program6w radiofonicznych
60.20.2 Nadawanie program6w telewizyjnych og6lnodostgpnychi abonamentowych
62.01.Z Dzialalnoi 6 zuri4zanaz oprogramowaniem
62.02.2 DzialalnoSt,mirqzanaz doradztvtemw zakresieinformatyki
62.03.Z Dzialalno5 t, zir4zana z zanqdzanrem vrz4dzeniami informatyc znymi
62.09.2 PozostaladzialalnoSdustugowa w zakresietechnologii informatycznych
i komputerolvych
63.Il.ZPrzefriarzanie danych; zarz4dzaniestronami intemetowymi (hosting) i podobna
dziaNalno(t,
63.12.2 DzialalnoSdportali internetowych
63.9 1.Z DzialalnoSdagencji informacyjnych
63.99.2 Pozostala dzialalnofif uslugowa w zakresieinformacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
68.10.2 Kupno i sprTedaznieruchomoSci na wlasny rachunek
68.20.Z Wynaj em i znz4dzane nieruchomoSciami wlasnymi lub dzierinwionymi
68.3 I .Z PoSrednictwow obrocie nieruchomoSciami
68.32.2 Zarz4dzane nieruchomoSciamiwykonywane na zlecenie
74 .l 0 .Z Dzialalno5i w zakresie specjali stycmego proj ektowania
74.20.2 DzialalnoSdfotografi czna
74.90.2 PozostaladzialalnoSdprofesjonaln4 naukowa i technicma, gdzie indziej
niesklasyfikowana
77 .21.Z W ypoiryczarue i dzierinwa sprzgtu rekreacyjnego i sportowego
77.z2.ZWypoficzane kaset wideo, pbrt CD, DVD itp.
77.2g.ZWypoiryczame i dzierinwapozostalych artykul6w uzytku osobistegoi domowego
77.39.2 Wynajem idzieriawapozostalychmaszyn, wz1dznri'orazd6br materialnych,gdzie
indziej niesklasyfikowane
78.10.2 DzialalnoS(,zwiqzanaz wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracownik6w
78.20.2 DzialalnoS6agencji pracy tymczasowej
78.30.2 Pozostaladzialalno$d zwi4zanaz udostgpnianiempracownik6w
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ustugowaw zakresierezerwacji,gdzieindziej
79.90.CPozostaladzialalnoSd
niesklasyfikowana
pomocnicza zxiryana z utrzymaniemporz4dkuw budynkach
8l .IA.Z DzialalnoSd
sprz4taniebudynk6wi obiekt6wprzemyslowych
8l .21.Z Niespecjalistyczne
81.22.2Specjalistyczne
sprzqtanie
budynk6wi obiekt6wprzemyslowych
8l .29-Z Pozostalesprzqtanie
teren6wzieleni
81.30.2DzialalnoSiustugowazwqzana z zagospodarowaniem
obstug4biura
82J | .Z DzialalnoSiuslugowazwryzanaz administracyjn4
82.19.2Wykonywaniefotokopii,przygotowywaniedokument6wi pozostalaspecjalistyczna
dzialalnoSiwspomagaj
4caprowadzeniebiura
nxiyzwn z organtzacj4
targ6w,wystawi kongres6w
82.30-ZDzialalnoS(,
gdzie
dzialalno5cigospodarczej,
82992 PozostaladzialalnoSiwspomagajqcaprowadzenie
indziq niesklasyfikowana
formy edukacjisportowejorazzajg(sportowychi rekreacyjnych
85.51.2Pozaszkolne
formy edukacji artystycznej
85.52.2 Pozaszkolne
85.59.8Pozostalepozaszkolneformy edukacji,gdzieindziejniesklasyfikowane
zapewniaj4ca
opiekgpielggniarsk4
87.10.2Pomocspolecznaz zakwaterowaniem
dla os6bw podeszlymwieku i os6b
87.30.2Pomocspolecznazzakwaterowaniem
niepelnosprawnych
87.90.2 Pozostalapomocspolecznaz zakwaterowaniem
dla os6bw podeszlymwieku i os6b
88.10.2Pomocspolecznabezzakwaterowania
niepelnosprawnych
gdzieindziejniesklasyfikowana
88.99.2Pozostalapomocspolecznabezzakwaterowaniao
(,
artystycznych
90.01.Z DzialalnoS zir7z,anaz wystawianiemprzedstawieri
artystycznych
wystawianieprzedstawieri
90.02.2DzialalnoSiwspomagaj4ca
tw6rcza
90.03.2Artystycznai literackadzialalnoSd
90.04.2DzialalnoSiobiekt6wkulturalnvch
bibliotek
91.01.ADzialalnoS6
91.0l.B Dzialalno5iarchiw6w
muze6w
9| .02.2 DzialalnoSd
91.03.2Dzialalno5ihistorycznychmiejsci budynk6worazpodobnychatrakcjiturystycznych
93. | 3.Z D zialalnoSdobiekt6w shrZ4cychpoprawiekondycji frry cntej
93.29.2Pozostaladzialalnofitrozrywkowai rekreacyjna
organizacjikomercyjnychi pracodawc6w
94.I | .Z Dzialalno3c*
94. | 2.2 DzialalnoS6 or garrizacjiprofesjonalnych
(, zvri4zk6wzawodowych
94.20.2DzialalnoS
(, organrzacjipolitycznych
94.92.2DzialalnoS
94.99.2DzialalnoSipozostalychorganizacjiczlonkowskich,gdzieindziejniesklasyfikowana
g5.ll.ZNaprawa i konserwacjakomputer6wi urz4dzeriperyferyjnych
95.23.2Naprawaobuwiai wyrob6wsk6rzanych
domowego
95.24.2Naprawai konserwacjamebli i wyposazenia
95.29.2Naprawapozostalychartykul6wu2ytkuosobistegoi domowego
96.0 I .Z Prarriei czyszczeniewyrob6w wl6kienniczych i futrzarskich
pokrewna
96.03.2Pogrzebyi dzialalnoS6
uslugowanriqzanaz popraw4kondycji frzycnrcj
96.04.2DzialalnoSd
ustugow4 gdzieindziejniesklasyfikowana
96.09.Z PozostaladzialalnoS6
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II. Czas trwania Organizacji jest nieograniczony
III. Sprawozdaruefinansowejest sporz4dzoneza okres 2015r.
IV. W sklad jednostki nie wchodzqwewngtrzne jednostki organizacyjne sporz4dzaj4ce
samodzielnie sprawozdania finansowe.
V. Organizacjabgdzie kontynuowaladzialalnoSdstatutow4przez co najmniej 12
kolejnych miesigcy kalendarzowych i dtuZej,oraz nie istniej4 okolicznoSciwskazuj4cena
zagro2eriakontynuowania tej dzialalnoSci. Roczne sprawozdanie zostalo sporz4dzonew
oparciu o zaloheria kontynuacj i dzialalnoSci.
\/I. W okresie sporz4dzantasprawozdania finansowego nie nast4pilo polqczenie jednostek.

VII. Przyjgta polityka rachunkowoSciw zakresie,w jakim ustawapozostawiajednostce prawo
wyboru.
Rok obrotowy i wchodz,4cew jego sklad okresy sprawozdawcze.
1. Rokiem obrotowym Organizacji jest rok kalendarzowy.
2. Okresem sprawozdawczym jest ostatni dziefi roku kalendarzowego, ale zgodzie z
przyjgtymi zasadamipolityki rachunkowo5cico miesi4c sumowanes4 obroty na
kontach ksiggowych ksiggi gl6wnej i uzgadnianezdziennrl<temorazzapisamina
kontach ksi4g pomocniczych.
Metody wyceny akfyw6w i pasyw6w.
1. Zasady wyceny akfw6w
i pasyw6w opieraj4 sig na zasadach okreSlonych
w ustawie o rachunkowoSci.
2. Aktywa
i pasywa wycenia sig nie rzadziej ilZ
na dzief
bilansowy
w nastgpuj4cyspos6b:
a) Srodki trwale wycenia sig wedtug cen nabycia lub koszt6w wytworzeni4 lub warto6ci
przeszacowanej (po aknnlizacji wyceny). pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
(amortyzacyj+e), z Vm, 2e Srodki trwale otrzymane nieodplatnie, wycenia sig na
podstawie decyzji wla6ciwego organu wedlug wartoSci okre$lonych w decyzji,
a otrzymane na podstawie darowizny wedlug ceny rynkowej na dziefi otrzymania
darowizny. WartoSd rynkow4 okreSla sig na podstawie przecigtnych cen stosowanych
w obrocie rzeczanni tego samego rodzaju i gatunku, z uwzglgdnieniem ich stanu
i stopnia mirycia;
b) koszt wytworzenia obejmuje ogcrl koszt6w rzeczywiScie poniesionych przez
Stowarzyszenie od rozpoczgcia budowy, monta'Z'u,przystosowania i ulepszenia Srodka
trwalego do dnia przyjgcia do u4rtkowania. Wedlug koszt6w wytworzenia wycenia sig
podstawowe Srodki trwale, pozostale Srodki trwale, wartoSci niematerialne i prawne
wytworzone we wlasnym zakresie oraz Srodki trwale w budowie;
c) Srodki trwale i wartoSci niematerialne i prawne o wartoSci vtylszej od kwoty
ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os6b
prawnych (Dz.U. 200k. Nr 54 poz. 654 ze nn.) tj. powy2ej 3.500 zl, zwane dalej
podstawowymi Srodkami trwatymi, podlegaj4 umarzaniu w r6wnych ratash (metod4
linow4) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wedlug stawek amortyzacyjnych
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naleiry na dzieh przyjEcia Srodka trwalego do uZytkowania. AmortyzacjQ nalicza siE
jednorazowo za okres calego roku na koniec roku obrotowego.Nie umarza sig grunt6w
oraz d6br kultury;
na dzieh bilansowy podstawowe Srodki trwale oraz wartoSci niematerialne i prawne
o warto5ci powyzej 3.500 zl (z wyjqtkrem grunt6w, kt6re nie podlegajq amortyzacji)
wycenia sig w warto5ci netto tj. po pomniejszeniu odpis6w amortyzacyjnych
ustalonych na dzieri bilansowy;
jezeli Srodki trwale ulegly ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji,
adaptacji lub modemizacji), to warto$6 pocz4tkow4 tych 5rodk6w, powigksza sig
o sumg wydatk6w na ich ulepszenie, w tym takhe o wydatki na nabycie czgSci
skladowych lub peryferyjnych, kt6rych jednostkowa cena nabycia przekracza3.S}0 zN.
Srodki trwale uwuha sig za ulepszone, gdy suma wydatk6w poniesionych na
przebudowg, rozbudowg, rekonstrukcjg, adaptacjg lub modernizacjg w danym roku
budzetowym przekracza 3.500 zl, a wydatki te powoduj4 wzrost wartoSci u4rtkowej
w stosunku do wartoSci z dmaprzyjgcia Srodka trwalego do u4rwania. Przebudowg,
modernizacjg itp., kt6re nie spowodowaly wzrostu warto5ci uZytkowej obiektu
w por6wnaniu do posiadanej przez niego w momencie oddania go do uzywania uwaha
sig za remont;
pozostale Srodki trwale to takie Srodki, kt6re umarza sig jednoftrzowo, przez wpisanie
w koszty w miesi4cu prryjgcia do uZywania o wartoSci pocz4tkowej ponizej 3500
netto i vtyhszejniZ 1000 zlotychnetto;
pozostale Srodki trwale w uZytkowaniq kt6rych jednostkowa cena nabycia jest
wigksza lub r6wna 1000 zl, podlegajqewidencji iloSciowo-warto5ciowej;
zobowi4zania z t5rtulu dostaw i usl,ug wycenia sig w kwocie wymagaj4cej zaplaty,
crylil4czme z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od
kontrahent6w. Odsetki od zobowi4zaf ujmuje sig w ksiggachw momencie ich zaplaty,
leczrie p6inrej nrznakoniec dnia kazdego kwartalu;
Srodki pienigZne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia sig wedlug wartoSci
nominalnej. Srodki pienig2ne wyraZone w walutach obcych, wycenia sig na dzieh
przeprowadzenia operacji, w warto3ci nominalnej przeliczonej nazlote polskie wedlug
kursu zakupu lub kursu sprzeda|y dla danej waluty na dziefi przeprowadzenia operacji
walutowej, stosowanegoprzfz bank, zkt6rego uslug korzysta Stowarzyszenie;

3. Ustalenie wynikp finansowego
Ewidencja koszt6w.
Dlarozliezenia koszt6w realizacji zadahstatutowych Organizacji ewidencjonuje
koszty w ukladzie kalkulacyjnym - konta zespolu 500, stosujedla kazdej dotacji odrgbne
konto analityczne i subanalityczne wedtug potrzeb rozliczanadotacji. Jednostkaprzyjmuje
zasadErozliczana koszt6w realizacjiposzczeg6lnych program6w do wysokoSci poniesionych
wydatk6w w roku obrotowym nie wigksze jednak nr? otrzymane Srodki pienigzne ldotacjel w
roku obrotowym. Nadwyzkg poniesionych koszt6w nad wptywem Srodk6w odnosi na
rozliczeniamiedry okresowe koszt6w. JeSli poniesione koszty realizacjizadafi statutowych w
roku obrotowym s4mhsze niz otrzymane Srodki pienigzne jednostka rozliczate nadwyzkg jak
czyrTnerozliczeniamigdzyokresowe, rozliezajqcja w roku w kt6rym nastgpuje realizacja
progftrmu objgtego t4 dotacj4.
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