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Wprowadzenie do sprawozdania linansowego

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 W LODZI, XX WYDZTAL
KRAJOWEGO REJESTRU S.U)OWEGO

Cel dzialalol'a orgamzacji
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
wartoSci patriotyczne, judeochrzeScij anskie, 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 przedsigbiorczoSci i dzialalnoSci gospodarc zej, w tym zapobiegaj 4cej
rozszerzaniu sig patologii spolecznej,takZe wSr6d os6b niepelnosprawnych lub zagroaonych
wykluczeniem spolecznym, poprzez firorzerie dla nich nowych miejsc pracy.
odpowiadaj4cych zapotrzebowaniu spolecznemu i ich zdolnoSciom i 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 spgdzania wolnego czasv, w tym poprzez
turystykg krajow4 i zagrariczn4 orazpromocja fi ciabez alkoholu i narkotyk6w,
2. poradnictwo prawne, socjalne, terapeutyczne dla wszystkich potrzebuj4cych takiej pomocy,
3. podnoszenie kwalifikacji 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 dziaNah w tym obszarze w Polsce i na Swiecie, w tym w krajach, w kt6rych ta
wolnoSi jest zakazarn lub ograniczana,
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2. organtzowanie koleZeriskiej samopomocy orazwspieranie podwyZszania kwalifikacji os6b
szanuj4cych przeslanie Ewangelii i dekalogu,
3. prryblizanie obywatelom wiedzy o wkladzie chrzeScijanstwa i reformacji w kulturg, rozw6j
stosunk6w spolecznych i tolerancji oraz wolnoSi slowa i wyznania w Polsce, Europie i na
Swiecie,
4. integracjg $rodowisk zrwqzarrych z kulhr4 i histori4 ewangelick4 w kraju i za graric4,
5. poszukiwanie, zbieranie, gtomadzenie, opracowywanie, upamigtnianie i upowszechnianie
r62nego rodzaju $wiadectw historycznych,mtvycznych, fotograficznych, filmowych i
literackich,
6. reprezentowanie pogl4d6w, stanowisk lub postaw obywateli orazzainteresowanych
Srodowisk i insgrtucji w sprawach dotycz1cych kultury wszelkich wsp6lnot ewangelickich,
7. monitorowanie instSrtucji paristwowych, publicznych, spolecnrychi koScielnych pod
k4tem ich dzialaniaw obszarze kultury ewangelickiej, tolerancji, wolnoSci slowa i wyznania.
4. Ochrona d6br i Swiadectw historii kultury judeochrze5cijarf,skiej, w tym pzede
wszystkim ewangelickiej popnez:
1. opiekg, ochrong i odnowg miejsc, budynk6w i przedmiot6w,
2. popularyzacjg koniecznoSci renowacji rzeczowych Swiadectw historii i kultury
judeochrzeScijanskiej, w tym przede wszystkim ewangelickiej w Polsce i na Swiecie oraz
pozyskiwanie na ni4 Srodk6w i prowadzenie dzialan konserwatorskich, remontowych i
adaptacyjnych,
3. tworzenie oSrodk6w kultury zainteresowanych wsp6lnot ewangelickich, miejsc pamigci,
galerii oraz mobilnych punkt6w informacyjno-wystawienniczych.

PKD:
I0.7l.Z Produkcja piecrywa; produkcja Swiezych wyrob6w ciastkarskich i ciastek
10.72.2 Produkcja suchar6w i herbatnik6w, produkcja konserwowanych wyrob6w
ciastkarskich i ciastek
10.52.2 Produkcja lod6w
| 4.1 | .Z Produkcj a odzieiy sk6rzanej
l4.l2.Z Produkcja odziefi roboczej
I 4. | 3 .Z Produkcj a pozostalej odziefi wierzchniej
| 4.1 4.2 Produkcj a bielizny
l4.l9.Z Produkcjappzostalej odzieLy i dodatk6w do odzieiry
| 4.20.2 Produkcj a wyrob6w futrzarskich
| 4.3 | .Z Produkcj a wyrob6w pofczoszni czych
14.39.2 Produkcja pozostalej odzie?y dzianej
l5.l2.Z Produkcja toreb bagaZowych, toreb rgcznych i podobnych wyrob6w kaletniczych;
produkcj a wyrob6w rymarskich
| 5.20.2 Produkcja obuwia
16.23.2 Produkcja pozostatych wyrob6w stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
I 6.24.2 Produkcj a opakowari drewnianych
16.29.2 Produkcja pozostalych wyrob6w z drewna; produkcja wyrob6w zkork4 slomy
i material6w uZywanych do wyplatania
17.l2.Z Produkcja papieru i tektury
17.2l.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowaf zpapieru i tektury
17.29.2 Produkcja pozostatych wyrob6w z papieru i tektury
| 8.1 | .Z Drukowani e gazet
l8.l2.Z Pozostale drukowanie
| 8 . | 3 .Z Dzialalno Si uslu gowa zwqzana z przy gotowywani em do druku
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l8.l4.Z Introligatorstwo i podobne ustugi
18.20.2 Reprodukcja zapisanych noSnik6w informacji
22.19.2 Produkcja pozostatych wyrob6w z gumy
22.29.2 Produkcja pozostalych wyrob6w z tsrrorzyw srttrcznych
23.41.2 Produkcj a cerarnicnrych wyrob6w stolowych i ozdobnych
23.69.2 Produkcja pozostalych wyrob6w z betonu, gipsu i cementu
25.12.2 Produkcj a metalowych element6w stolarki budowlanej
25.71.2 Produkcja wyrob6w nozowniczych i sztu6c6w
25.72.2 Produkcja zamk6w i zawias6w
25.99.2 Produkcja pozostalych gotowych wyrob6w metalowych, gdzie indziej
niesklasyfikowana
30.99.2 Produkcja pozostalego sprzgtu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
3l.0l.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
3 1 .09.2 Produkcj a pozostalych mebli
32.12.2 Produkcja wyrob6w jubilerskich i podobnych
32J3.2 Produkcja sztucznej bizuterii i wyrob6w podobnych
32.20.2 Produkcj a instrument6w muzycznych
32.30.2 Produkcj a sprzgtu sportowego
32.40.2 Produkcja gier i zabawek
32.91.2 Produkcja miotel, szczotek i pgdzli
32.99.2 Produkcja pozostatych wyrob6w, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.lI.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrob6w gotowych
33.12.2 Naprawa i konserwacja maszyn
33.17.2 Naprawa i konserwacja pozostalego sprzgtu transportowego
33.19.2 Naprawa i konserwacja pozostalego sprzgtu i wyposazenia
38.ll.Z Zbierarie odpad6w innych niz niebezpieczne
38.21.2 Obr6bka i usuwanie odpad6w innych n?nebezpieczne
38.3 | .Z Demonta:Z wyrob6w mz^yty ch
38.32.2 Odzysk surowc6w z mateial6w segregowanych
4l.l0.Z Realizacja projekt6w budowlanychzwiqzanych ze wznoszeniem budynk6w
41.20.2 Roboty budowlane zwqzarrc ze wntoszeriem budynk6w mieszkalnych
i niemieszkalnych
43.31.2 Tynkowanie
43 .32.2 ZakJadante.stolarki budowlanej
43 .33 .Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie Scian
43.34.2 Malowanie i szklenie
43.39.2 Wykonywanie pozostalych rob6t budowlanych wykoriczeniowych
43.91.2 Wykonywanie konstrukcji i pokryi dachowych
43.99.2 Pozostale specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
45.Il.Z Sprzedul hurtowa i detaliczna samochod6w osobowych i flrgonetek
45.19.2 Sprzeduz, hurtowa i detaliczna pozostalych pojazd6w samochodowych,
zwyl1czenem motocykli
45.20.2 Konserwacja i naprawa pojazd6w samochodolvych, zwy\4czenem motocykli
45.31.2 Sprzedfi hurtowa czgdci i akcesori6w do pojazd6w samochodowych, zwy\Eczeriem
motocykli
45.32.2 Sprzedaz detaliczna czgSci i akcesori6w do pojazd6w samochodowych,
z wyl1czeniem motocykli
45.40.ZSprzeduz, hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacjaorazsprzeduiz
hurtowa i detaliczna czefici i akcesori6w do nich
53.10.ZDzialalno36 pocztowa objgta obowiqzkiem Swiadczenia uslug powszechnych
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53.20.2 Pozostala dzialalnoS6 pocztowa i kurierska
55.10.2 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.2 Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca kr6tkotrwalego zakwaterowania
5 5 .90 .Z Pozostale zakwaterowanie
56.10.A Restauracje i inne stale plac6wki gastronomiczne
56. 1 0.8 Ruchome plac6wki gastronomiczne
56.21.2 Przygotowywanie i dostarczanie ZywnoSci dla odbiorc6w zewngtrznych (katering)
56.29.2 Pozostala ustugowa dzialalnoSi gastronomiczna
56.30.2 Przygotowywanie i podawanie napoj6w
58.1 I .Z Wydawanie ksi42ek
58.13.2 Wydawani e gazet
58.14.2 Wydawanie czasopism i pozostatych periodyk6w
58.19.2 Pozostala dzialalno3i wydawnicza
59.lI.Z Dzialalno5f, zwiqzana z produkcj4 film6w, nagrari wideo i program6w telewizyjnych
59.12.2 DzialalnoS6 postprodukcyjnazwiqzanazf{marn| nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi
59.13.2 DzialalnoS(, zw4zanaz dystrybucjq film6w, nagrari wideo i program6w
telewizyjnych
59.l4.ZDzialalnost,zlrlv' rqzanazprojekcj4film6w
59.20.2 Dzialalno56 w zakresie nagrarl dzrvigkowych i muzycznych
60.lA.2 Nadawanie program6w radiofonicznych
60.20.2 Nadawanie program6w telewizyjnych og6lnodostgpnych i abonamentowych
62.01 .Z Dzialalnoi 6 zuri4zana z oprogramowaniem
62.02.2 DzialalnoSt, mirqzanaz doradztvtem w zakresie informatyki
62.03 .Z Dzialalno5 t, zir4zana z zanqdzanrem vrz4dzeniami informatyc znymi
62.09.2 Pozostala dzialalnoSd ustugowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerolvych
63.Il.ZPrzefriarzanie danych; zarz4dzanie stronami intemetowymi (hosting) i podobna
dziaNalno(t,
63.12.2 DzialalnoSd portali internetowych
63 .9 1 .Z DzialalnoSd agencj i informacyjnych
63.99.2 Pozostala dzialalnofif uslugowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
68.10.2 Kupno i sprTedaz nieruchomoSci na wlasny rachunek
68.20 .Z Wynaj em i znz4dzane nieruchomoSciami wlasnymi lub dzierinwionymi
68. 3 I .Z PoSrednictwo w obrocie nieruchomoSciami
68.32.2 Zarz4dzane nieruchomoSciami wykonywane na zlecenie
7 4 .l 0 .Z Dzialalno5i w zakresie specj ali stycme go proj ektowania
7 4.20.2 DzialalnoSd fotografi czna
74.90.2 Pozostala dzialalnoSd profesjonaln4 naukowa i technicma, gdzie indziej
niesklasyfikowana
7 7 .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 osobistego i domowego
77.39.2 Wynajem idzieriawapozostalychmaszyn, wz1dznri' orazd6br materialnych,gdzie
indziej niesklasyfikowane
78.10.2 DzialalnoS(, zwiqzanaz wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracownik6w
7 8.20.2 DzialalnoS6 agencj i pracy tymczasowej
7 8.30.2 Pozostala dzialalno$d zwi4zana z udostgpnianiem pracownik6w
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79.90.C Pozostala dzialalnoSd ustugowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
8l .IA.Z DzialalnoSd pomocnic za zxiryana z utrzymaniem porz4dku w budynkach
8l .21 .Z Niespecjalistyczne sprz4tanie budynk6w i obiekt6w przemyslowych
81.22.2 Specjalistyczne sprzqtanie budynk6w i obiekt6w przemyslowych
8l .29 -Z Pozostale sprzqtanie
81.30.2 DzialalnoSi ustugowa zwqzana z zagospodarowaniem teren6w zieleni
82J | .Z DzialalnoSi uslugowa zwryzana z administracyjn4 obstug4 biura
82.19.2 Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokument6w i pozostala specjalistyczna
dzialalnoSi wspomagaj 4ca prowadzenie biura
82.30-Z DzialalnoS(, nxiyzwn z organtzacj4 targ6w, wystaw i kongres6w
82992 Pozostala dzialalnoSi wspomagajqcaprowadzenie dzialalno5ci gospodarczej, gdzie
indziq nie sklasyfi kowana
85.51.2 Pozaszkolne formy edukacji sportowej orazzajg( sportowych i rekreacyjnych
85 .52.2 Pozaszkolne formy edukacj i artystycznej
85.59.8 Pozostale pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
87.10.2 Pomoc spoleczna z zakwaterowaniem zapewniaj4ca opiekg pielggniarsk4
87.30.2 Pomoc spoleczna zzakwaterowaniem dla os6b w podeszlym wieku i os6b
niepelnosprawnych
87 .90.2 Pozostala pomoc spoleczna z zakwaterowaniem
88.10.2 Pomoc spoleczna bezzakwaterowania dla os6b w podeszlym wieku i os6b
niepelnosprawnych
88.99.2 Pozostala pomoc spoleczna bezzakwaterowaniao gdzie indziej niesklasyfikowana
90.01 .Z DzialalnoS (, zir7z,ana z wystawianiem przedstawieri artystycznych
90.02.2 DzialalnoSi wspomagaj4ca wystawianie przedstawieri artystycznych
90.03.2 Artystyczna i literacka dzialalnoSd tw6rcza
90.04.2 DzialalnoSi obiekt6w kulturalnvch
91.01.A DzialalnoS6 bibliotek
91.0 l.B Dzialalno5i archiw6w
9 | .02.2 DzialalnoSd muze6w
91.03.2 Dzialalno5i historycznych miejsc i budynk6w oraz podobnych atrakcji turystycznych
93 . | 3 .Z D zialalno Sd obiekt6w shrZ4cych poprawie kondycj i frry cntej
93.29.2 Pozostala dzialalnofit rozrywkowa i rekreacyjna
94.I | .Z Dzialalno3c* organizacji komercyjnych i pracodawc6w
9 4 . | 2.2 DzialalnoS 6 or garrizacji pro fesj onalnych
94.20.2 DzialalnoS (, zvri4zk6w zawodowych
94.92.2 DzialalnoS (, organrzacji politycznych
94.99.2 DzialalnoSi pozostalych organizacji czlonkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
g5.ll.ZNaprawa i konserwacja komputer6w i urz4dzeri peryferyjnych
95.23.2 Naprawa obuwia i wyrob6w sk6rzanych
95.24.2 Naprawa i konserwacja mebli i wyposazenia domowego
95.29.2 Naprawa pozostalych artykul6w u2ytku osobistego i domowego
96. 0 I .Z P rarrie i czy szczenie wyrob6w wl6kiennic zy ch i futrzarskich
96.03.2 Pogrzeby i dzialalnoS6 pokrewna
96.04.2 DzialalnoSd uslugowa nriqzana z popraw4 kondycji frzycnrcj
9 6.09 .Z Pozostala dzialalnoS6 ustugow4 gdzie indziej niesklasyfi kowana
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II. Czas trwania Organizacji jest nieograniczony

III. Sprawozdarue finansowe jest sporz4dzone za okres 2015r.

IV. W sklad jednostki nie wchodzqwewngtrzne jednostki organizacyjne sporz4dzaj4ce
samodzielnie sprawozdania finansowe.

V. Organizacja bgdzie kontynuowaladzialalnoSd statutow4 przez co najmniej 12
kolejnych miesigcy kalendarzowych i dtuZej, oraz nie istniej4 okolicznoSci wskazuj4ce na
zagro2eriakontynuowania tej dzialalnoSci. Roczne sprawozdanie zostalo sporz4dzone w
oparciu o zaloheria kontynuacj i dzialalnoSci.

\/I. W okresie sporz4dzanta sprawozdania finansowego nie nast4pilo polqczenie jednostek.

VII. Przyjgta polityka rachunkowoSci w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru.

Rok obrotowy i wchodz,4ce w jego sklad okresy sprawozdawcze.
1. Rokiem obrotowym Organizacji jest rok kalendarzowy.
2. Okresem sprawozdawczym jest ostatni dziefi roku kalendarzowego, ale zgodzie z

przyjgtymi zasadami polityki rachunkowo5ci co miesi4c sumowane s4 obroty na
kontach ksiggowych ksiggi gl6wnej i uzgadniane zdziennrl<temorazzapisami na
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 nastgpuj4cy spos6b:
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;

d) 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;

e) 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;

0 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 vtyhszej niZ 1000 zlotychnetto;

g) pozostale Srodki trwale w uZytkowaniq kt6rych jednostkowa cena nabycia jest
wigksza lub r6wna 1000 zl, podlegajq ewidencji iloSciowo-warto5ciowej;

h) 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 ksiggach w momencie ich zaplaty,
leczrie p6inrej nrznakoniec dnia kazdego kwartalu;

i) 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, stosowanego przfz bank, zkt6rego uslug korzysta Stowarzyszenie;

3. Ustalenie wynikp finansowego
Ewidencja koszt6w.
Dlarozliezenia koszt6w realizacji zadah statutowych Organizacji ewidencjonuje

koszty w ukladzie kalkulacyjnym - konta zespolu 500, stosuje dla kazdej dotacji odrgbne
konto analityczne i subanalityczne wedtug potrzeb rozliczanadotacji. Jednostka przyjmuje
zasadE rozliczana 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
czyrTne rozliczeniamigdzyokresowe, rozliezajqcja w roku w kt6rym nastgpuje realizacja
progftrmu objgtego t4 dotacj4.
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