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Krajowego 
'Rejestru 

SqOo*ego, Fielestr stowarzyszen, innych organizacji spolecznych i

zawodowych, fundacjr i publicznych zakladow opieki zdrowotnel,

forma prawna. stowarzYszente

Cel dzialani  a organizacjr
1. Prowadzenie dzialalno6ci w zakresie:
1. kul tury,  l i teratury. muzyki,  sztuki ,  f i lmu, medrow. internetu i fotografr i ,  alakae pomagajqceJrczw\ac

zdolnoSci artystyczne lud-ziom niepelnosprawnym, starszym izagro2onym wykluczeniem spoiecznym

oraz doskonalic osobowo5c czlowieka w oparciu o wartoSci patriotyczne, judeochrzeScijanskie w tym

ewangel ickie,
Z. naJt<i, edukacji, oSwiaty i wychowania, w tym ksztaltujqcej wzajemny szacunek i zaufanie,

braterskie stosunki miqdzy ludzmi roZnyclt  ras, przekonah, wyznan i  narodowoSci,
3. sportu, turystyki i rekreacli
4. czytelniczej i bibliotekarskiej,
5.  wspierania przedsigbiorczoSci i  dzialalncSci gospodarczej,  w tym zapoblegajEce) rozszerzanru srQ

patologi i  spolecznej,  takze wSrod osob niepelnosprawnych lub zagrozonych wykluczeniem

spotecznym , poprzez tworzenie dla nich nowych mielsc pracy, odpowiadajqcych zapotrzebowantu

spolecznemu i  ich zdolno5ciom i  umielqtnoSciom,
6. integracji europelskiej orazrozwljania kontaktow iwspolpracy miqdzy spoleczenstwami,
L reallzacji progiamow aktywizacjizawodowej osob uzaleZnionych, biednych, bezicbotnych lrtb

zagrolonych bezrobociem, w tym opuszc:ajqcych zaklady karne,
8. udzielania pomocy prawnej,  psychologicznej i  mater ialnej ,
9. wspierania dzialan na rzecz wolnoSci religijnej, wolno6ci wypowiedzi artystycznej, wolnoSci siowa

otaz prawa do uprawiania krytyki spolecznej, kulturalnej, artystycznej, politycznej i naukowel we

wszystkrch mozliwych formach na calym Swiecie
2. Wszechstronna pomoc osobom zwiqzanym z kulturq, historiq, mediami lub naukq poprzezi

1. wspieranie i  organizowanie dodatkowych form spgdzania wolnego czasu, w tym poprzez turystykq

krajowq i zagranicznEoraz promocja Zyciabez alkoholu i narkotykow
2. poradnictwo prawne, socjalne, terapeutyczne dla wszystkich potrzebujqcych taktel  pomocy

3. podnoszenie kwal i f ikacl i  zawodowych,
4 tworzeniu bazy i zapl"ecza materialnego na rzecz osob niepelnosprawnych.
5. wszelkq pomoc mater ialnE, intelektualnq f inansowq i  opiekunczo-soc1alnE
3. Dzialanie na rzecz kul tury judeochrze6ci janskiej ,  w tym katol ickiej ,  ewangel ickiej  lub

prawosNawn ej oraz tolerancji, wolno6ci slowa i wyznania poprzezi
1 . wspieranie dzialan w tym oibszarze w Polsce i na Swrecie, w tym w krajach, w ktorych ta wolnoSc
jest zakazana lub ograniczana.
2. organizowanie kolezenskiel samopomocy oraz wspieranie podwyzszania kwalifikaclt osob

szanujqcych przeslanie Ewangel i i  t  dekatogu,
3. przybli2anie obywatelom wredzy o wkladzie chrzeScijanstwa i reformacjiw kulturq rozwoJ

stosunkow spolecznych I  tolerancp oraz wolnoSc slowa i  wyznania w Polsce. Europte t  na swiecie

4 integrac.lq Srodowisk zwiqzanych z kulturq i hrstorrq ewangelickq w kralu I zd QtafircQ
5 poszukiwanie, zbieranie, gromadzenre opracowywanie, upamtqtntante i  upowszeChor?rlr€ roznego

rodzaju Swiadectw historycznych, muzycz,rych, fotograf icznych, f i lmowych i  l i teracktch
6. reprezentowanie poglqdow. stanowisk r.rb postaw obywatelr orazzainleresowanych Srodowrsk i

instytucj i  w sprawach dotyczqcych kultury '  wszelkrch wspolnot ewangel ickich
7 monitorowanie instytucj i  panstwowych publ icznych, spclecznych i  koScrelnych pod kqtem ich

dzialania w obszarze kul tury ewangel ickiej ,  tolerancj i  wolnoSci s lowa i  wyznania
4. Ochrona d6br i  Swiadectw histor i i  kul tury judeochrze6ci jafskiej ,  w tym przede wszystkim

ewangel ic kiej  poprzez:
1 opiekg, ochrong i  odnowg mleigc [gi- i "r tkow t  przedmtotow,
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2. popularyzaclq koniecznoSci renowacji 'zeczowych Swradectw historii i kultury ludeochrzeScrlansktej
* iym prteOe wizystkim ewangelickie; v; Polsce i na Swiecie oraz pozyskiwanie na niq Srodkow i

prowadzen ie dzialan konserwatorskich, remontowych i ada ptacyj n ych

3. tworzenie o5rodkow kultury zainteresowanych wspolnot ewangel ickich, mielsc pamlQcl galerr i  oraz

mobilnych pu nktow informacyj no-wystawienn iczych

Czas trwania dziatalnoSci Stowarzyszenia jest nleogranlczony

Sprawozdanie f inansowe jest sporzqd zone za okres od 01 0'1 .2016r do 31 .12.2016r.

W sktad jednostki  nie wchodzq wewnqtrzne jednostki  organizacyjne sporzqdzalqce samodzielnie

sprawozdan ia finansowe,

Na dzien sporzqdzenia sprawozdania finansowego nie sE znane okoliczno6ci i zdarzenta, ktore

Swiadczylyby o istnieniu powaznych zagrolen dla kontynuowania przez.lednostkq dztalalnoSct w

najblizsiym okresie. Dlaiego spiawozdanie sporzqdzono przy zalo|eniu, 2e dzialalnoSc bqdzie

kontynuowana w okresie nie krotszym niz jeden rok od dnia bi lansowego

W okresie sporzqdzania sprawozdania f inansowego nie nastqpi lo polqczenie jednostek

przyjqta pol i tyka rachunkowoSci w zakresie w jakim ustawa pozostawia lednostce prawo wyboru

Rok obrotowy i wchodzqce w jego skNad okresy sprawozdawcze'
1. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
2 Okresem sprawozdawczym jest ostatni  dzien roku kalendarzowego, ale zgodze

z przyjgtymi zasadami pol i tyki  rachunkowoSci co miesiqc sumowane sq obroty na kontach

ksiggbtycn ksiqgi gtownej i uzgadniane z dziennikiem oraz zapisami na kontach kstqg
pomocniczych.

Metody wyceny aktyw6w i PasYwow.
i. Zasady wyceny aktywow i pasywow opierajq slQ na zasadach okreSlonych w ustawte

o rachunkowoSci.
2. Aktywa i pasywa wycenia sig nr':, rzadziej niZ na dzien bilansowy w nastqpujqcy sposob

a) 
'srodki 

trwale wycenia siq ruedlug cen nabycia lub kosztow wytworzenia, lub wartoSct
przeszacowane.l (po aktualizacli wyceny), pomnie.lszonych o odpisy umorzeniowe
(amortyzacyjnej z iym, ze Srodki trwale otrzymane nieodplatnre, wycenia siq na podstawie

decyzli wlaSciwego organu wedlug wartoSci okreSlonych w decyz.1t. a otrzymane na

poOitawie darowizny wedlug ceny rynkowel na dzien otrzymania darowizny WartoSc

rynkowq okreSla siq na podstawie przeciqtnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego

samego rod2aju igatunku, z uwzglgdnieniem ich stanu i  stopnta zuzycta,
b) koszt wytworzenia obejmuje ogol kosztow rzeczywiScie poniesionych przez

Stowarzyszenie od rozpoczqcia budowy, montazu, przystosowania i ulepszenia Srodka

tnvalego do dnia przyygcia do uzytkowania. Wediug kosztow wytworzenia wycenia stq

oodstawowe Srodki trwale, pozostale Srodki tnvale, wartoSci niematerialne i prawne

wytworzone we wlasnym zakresie oraz Srodki trwale w budowte,
c) Siodkr tnvale i wartosci niematerialne i prawne o wartoScr wy2szej od kwoty ustalonel w

ustawie zdnia 15lutego 1992r.  o podatku dochodowym od osob prawnych (Dz U 2001r

Nr 54 poz. 654 ze zm ) tj powyzej 3.500 zt, zwane dalel podstawowymi Srodkamt trwalymr,
podlegajq umarzaniu w rownych ratach (metodq l inowq) na podstawie aktualnego planu

amortyzacji wedlug stawek amortyzacyjnych okreSlonych w ustawte o podatt(u

dochodowym od osob prawnych Stawki te okreSla sig na dzien przyjqcia Srodka trwalego

do uzytkowania Amortyzaclq nal icza sig jednorazowo za okres calego roku na kontec roku

obrotowego Nie umarza sig gi 'untow oraz dobr kul tury
d) na dzien bi lansowy podstawowe Srodkr trwale oraz wartoSci niemater ialne t  prawne

o wartoSci powyzej 3.500 zl (z wyjqtkiem gruntow, ktore nie podlegajq amortyzacli)

wycenia siq w wartoSci netto i j  po pomniejszentu odpisow amortyzacylnych ustalonych na

dzien bi lansowy;
e) iezelr  Srodki t rwaie ulegly ubpszeniu (przebudowie rozbudowte, rekortstrukcjr  adaplacJl

iub modernizact i ) ,  to wartosc i :oczqtkowq tych Srodkow powigksza sig o sumq wydatkow
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na ich ulepszenie, w tym takze o wydatki  na nabycie czQSci skladowych lub peryferylnych

ktorych .lednostkowa cena frabycia przekracza 3.500 zl. Srodki trwaie uwaza srQ za

ulepszone, gdy suma wydatkow poniesionych na przebudowq, rozbudowq, rekonstrukclg,

adaptac. lq lub modernizaeqw danym roku budZetowym przekracza 3.500 zl ,  a wydatki  te
powodujq wzrost wartoSci r.,zytkowej w stosunku do wartoSci z dnra przy)Qcta Srodka

tnrvalego do uzywania Prz;budowq, modernizacjq itp , ktore nie spowodowaly wzrostu

warto5ci uzytkowej obiektu rv pordwnaniu do posiadaneJprzez niego w momencie oddania
go do uzywania. uwaza sig za remont:

f) pozostale Srodki trwaie to takie Srodki, ktore umarza sig jednorazowo, przez wprsanle w. 
koszty w miesiqcu przyjgcia do uzywania o wartoSci poczqtkowej ponizel 3500 zl netto t

wyzszej niz 1000 zlotych netto;
g) pozostale Srodki truvale w uzytkowaniu, ktorych jednostkowa cena nabycia lest wrQksza

lub rowna 1000 zl, podlegajq ewidencji i loSciowo-wartoSciowej;
h) zobowiEzama z tytulu dostaw i uslug wycenia sig w kwocie wymagalqcel zaplaty, czylt

lqcznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od

kontrahentow Odsetki od zobowiqzar'r ujmuje sig w ksiggach w momencie tch zaplaly,lecz
nie pozniej niz na koniec dnia kazdego kwartalu;

i )  Srodki pienigzne w kasie i  na rachunkach bankowych wycenia sig wediug wartosci
nominalnej.  Srodki pienigzne wyraZone w walutach obcych, wycenia si9 na dzieh
przeprowadzenia operacji. w wartoSci nominalnej przeliczonej na ziote polskte wedlug
kursu zakupu lub kursu sprzeda2y dla danej waluty na dzien przeprowadzenla operacj l
walutowel, stosowanego przez bank, z ktorego uslug korzysta Stowarzyszenie

Ustalenie wyniku f inansowego
Ewidencja kosztow.
Dla rozliczenia kosztow realizacli zadan statutowych Stowarzyszenia ewidencjonule koszty w

ukladzie kalkulacyjnym - konta zespolu 500, stosu1e dla kazdel dotacl i  odrqbne konto

analityczne i subanalityczne wedlug potrzeb rozliczana dotacli. Jednostka przy1mu1e zasadq
rozliczania kosztow realizacji poszczegolnych programow do wysokoSci poniesionych

wydatkow w roku obrotowym nie wiqksze jednak niz otrzymane Srodki pieniqzne /dotacje/ w
roku obrotowym. Nadwyzkg poniesionych kosztow nad wplywem Srodkow odnost na

rozliczenia migdzyokresowe kosztow. JeSli poniesione koszty realizacli zadan statutowych w

roku obrotowym sE ni2sze ni2 otrzymane Srodki pieniqzne jednostka rozhcza tq nadwyzkg lak
czynne rozliczenia miqdzyokresowe, rozliczaJqc JE w roku, w ktorym nastqpuje realtzacla
programu objgtego tq dotaclq
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