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KRS 0000473440
prowadzqcyrejestr:Sqd Relonowydla t-odzi- Srodmie5ciew l-odzi,XX Wydzial
wlaSciwysqd
'Rejestru
SqOo*ego, Fielestr stowarzyszen, innych organizacji spolecznych i
Krajowego
zawodowych,fundacjri publicznychzakladowopiekizdrowotnel,
forma prawna.stowarzYszente
a organizacjr
Cel dzialani
1. Prowadzeniedzialalno6ciw zakresie:
alakaepomagajqceJrczw\ac
ifotografri,
muzyki,sztuki,filmu,medrow.internetu
1. kultury,literatury.
spoiecznym
wykluczeniem
izagro2onym
starszym
niepelnosprawnym,
lud-ziom
artystyczne
zdolnoSci
judeochrzeScijanskie
w tym
oraz doskonalicosobowo5cczlowiekaw oparciuo wartoScipatriotyczne,
ewangelickie,
wzajemnyszacuneki zaufanie,
Z. naJt<i,edukacji,oSwiatyi wychowania,w tym ksztaltujqcej
i narodowoSci,
przekonah,
wyznan
stosunkimiqdzyludzmiroZnycltras,
braterskie
3. sportu,turystykii rekreacli
4. czytelniczeji bibliotekarskiej,
srQ
rozszerzanru
w tym zapoblegajEce)
gospodarczej,
i dzialalncSci
przedsigbiorczoSci
5. wspierania
wykluczeniem
lub zagrozonych
takzewSrodosobniepelnosprawnych
patologii
spolecznej,
zapotrzebowantu
spotecznym
, poprzeztworzeniedla nich nowychmielscpracy,odpowiadajqcych
i umielqtnoSciom,
spolecznemui ich zdolno5ciom
kontaktowiwspolpracymiqdzyspoleczenstwami,
6. integracjieuropelskiejorazrozwljania
biednych,bezicbotnychlrtb
osob uzaleZnionych,
L reallzacjiprogiamowaktywizacjizawodowej
karne,
zaklady
w
opuszc:ajqcych
zagrolonych bezrobociem, tym
i materialnej,
pomocyprawnej,psychologicznej
8. udzielania
wolnoScisiowa
wolno6ciwypowiedziartystycznej,
religijnej,
rzecz
wolnoSci
na
dzialan
9. wspierania
polityczneji naukowelwe
artystycznej,
otaz prawado uprawianiakrytykispolecznej,kulturalnej,
wszystkrchmozliwychformachna calymSwiecie
2. Wszechstronnapomoc osobom zwiqzanymz kulturq, historiq, mediami lub naukq poprzezi
wolnegoczasu,w tym poprzezturystykq
formspgdzania
dodatkowych
1. wspieraniei organizowanie
i
narkotykow
promocja
alkoholu
Zyciabez
krajowqi zagranicznEoraz
potrzebujqcych
taktelpomocy
dla wszystkich
prawne,socjalne,terapeutyczne
2. poradnictwo
zawodowych,
podnoszenie
kwalifikacli
3.
materialnegona rzeczosob niepelnosprawnych.
4 tworzeniubazy i zapl"ecza
finansowqi opiekunczo-soc1alnE
intelektualnq
5. wszelkqpomocmaterialnE,
w tym katolickiej,ewangelickiejlub
3. Dzialaniena rzeczkulturyjudeochrze6cijanskiej,
prawosNawn
ej oraz tolerancji,wolno6ci slowa i wyznania poprzezi
w tym w krajach,w ktorychta wolnoSc
w Polscei na Swrecie,
1. wspieraniedzialanw tym oibszarze
jest zakazanalub ograniczana.
osob
kwalifikaclt
samopomocyoraz wspieraniepodwyzszania
kolezenskiel
2. organizowanie
t
dekatogu,
przeslanie
Ewangelii
szanujqcych
i reformacjiwkulturq rozwoJ
obywatelomwredzyo wkladziechrzeScijanstwa
3. przybli2anie
orazwolnoScslowai wyznaniaw Polsce.Europtet na swiecie
I tolerancp
stosunkowspolecznych
Srodowiskzwiqzanychz kulturqi hrstorrqewangelickqw kraluI zd QtafircQ
4 integrac.lq
roznego
i upowszeChor?rlr€
upamtqtntante
gromadzenre
opracowywanie,
zbieranie,
5 poszukiwanie,
i
literacktch
filmowych
fotograficznych,
muzycz,rych,
historycznych,
rodzajuSwiadectw
i
Srodowrsk
poglqdow.stanowiskr.rbpostawobywatelrorazzainleresowanych
6. reprezentowanie
ewangelickich
wspolnot
wszelkrch
kultury'
w sprawachdotyczqcych
instytucji
pod kqtemich
i koScrelnych
spclecznych
panstwowychpublicznych,
instytucji
7 monitorowanie
slowai wyznania
tolerancjiwolnoSci
w obszarzekulturyewangelickiej,
dzialania
w tym przedewszystkim
4. Ochronad6br i Swiadectwhistoriikulturyjudeochrze6cijafskiej,
ewangelickiej poprzez:
t przedmtotow,
1 opiekg,ochrongi odnowgmleigc [gi-i"rtkow
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oo
72626t730,
NIP
otf;tflurt
historiii kulturyludeochrzeScrlansktej
renowacji'zeczowychSwradectw
koniecznoSci
2. popularyzaclq
pozyskiwanie
na niq Srodkowi
oraz
i
na
Swiecie
Polsce
v;
* iym prteOewizystkim ewangelickie;
ych
ptacyj
n
i
ada
remontowych
prowadzen
ie dzialankonserwatorskich,
mielscpamlQclgalerrioraz
wspolnotewangelickich,
3. tworzenieo5rodkowkulturyzainteresowanych
iczych
no-wystawienn
pu
informacyj
nktow
mobilnych
jest nleogranlczony
Stowarzyszenia
Czas trwaniadziatalnoSci
jest sporzqdzoneza okresod 01 0'1.2016rdo 31.12.2016r.
finansowe
Sprawozdanie
samodzielnie
jednostkiorganizacyjne
sporzqdzalqce
W sktadjednostkinie wchodzqwewnqtrzne
finansowe,
ia
sprawozdan
Na dzien sporzqdzeniasprawozdaniafinansowegonie sE znane okoliczno6cii zdarzenta,ktore
w
dztalalnoSct
przez.lednostkq
o istnieniupowaznychzagrolendla kontynuowania
Swiadczylyby
bqdzie
przy
2e
dzialalnoSc
zalo|eniu,
najblizsiymokresie.Dlaiegospiawozdaniesporzqdzono
w okresienie krotszymnizjedenrok od dniabilansowego
kontynuowana
jednostek
polqczenie
nie nastqpilo
finansowego
sprawozdania
W okresiesporzqdzania
przyjqtapolitykarachunkowoSci
w zakresiew jakimustawapozostawia
lednostceprawowyboru
Rok obrotowy i wchodzqce w jego skNadokresy sprawozdawcze'
jest rok kalendarzowy.
1. RokiemobrotowymStowarzyszenia
jest
ostatni dzien roku kalendarzowego,ale zgodze
2 Okresem sprawozdawczym
co miesiqcsumowanesq obrotyna kontach
polityki
rachunkowoSci
przyjgtymi
zasadami
z
ksiggbtycn ksiqgi gtownej i uzgadnianez dziennikiemoraz zapisami na kontach kstqg
pomocniczych.
Metody wyceny aktyw6w i PasYwow.
i. Zasady wyceny aktywow i pasywow opierajq slQ na zasadach okreSlonychw ustawte
o rachunkowoSci.
i pasywawyceniasig nr':,rzadziejniZna dzienbilansowyw nastqpujqcysposob
2. Aktywa
'srodki
trwale wycenia siq ruedlugcen nabycia lub kosztowwytworzenia,lub wartoSct
a)
o odpisy umorzeniowe
przeszacowane.l(po aktualizacliwyceny), pomnie.lszonych
wyceniasiq na podstawie
(amortyzacyjnej
z iym, ze Srodkitrwaleotrzymanenieodplatnre,
a otrzymane na
decyzli wlaSciwegoorganu wedlug wartoSciokreSlonychw decyz.1t.
WartoSc
darowizny
poOitawie darowiznywedlug ceny rynkowel na dzien otrzymania
tego
rzeczami
w
obrocie
przeciqtnych
cen
stosowanych
rynkowqokreSlasiq na podstawie
zuzycta,
i
stopnta
ich
stanu
samegorod2ajuigatunku,z uwzglgdnieniem
b) koszt wytworzenia obejmuje ogol kosztow rzeczywiScie poniesionych przez
Stowarzyszenieod rozpoczqciabudowy, montazu,przystosowaniai ulepszeniaSrodka
tnvalego do dnia przyygciado uzytkowania.Wediug kosztowwytworzeniawycenia stq
oodstawoweSrodki trwale, pozostale Srodki tnvale, wartoSciniematerialnei prawne
wytworzonewe wlasnymzakresieoraz Srodkitrwalew budowte,
c) Siodkrtnvale i wartosciniematerialnei prawneo wartoScrwy2szejod kwoty ustalonelw
od osob prawnych(Dz U 2001r
ustawiezdnia 15lutego 1992r.o podatkudochodowym
podstawowymi
Srodkamttrwalymr,
dalel
powyzej
zt,
zwane
3.500
Nr 54 poz. 654ze zm ) tj
podlegajqumarzaniuw rownychratach(metodqlinowq)na podstawieaktualnegoplanu
amortyzacji wedlug stawek amortyzacyjnychokreSlonychw ustawte o podatt(u
dochodowymod osob prawnych Stawkite okreSlasig na dzien przyjqciaSrodkatrwalego
za okrescalegorokuna kontecroku
naliczasigjednorazowo
do uzytkowaniaAmortyzaclq
orazdobrkultury
obrotowegoNie umarzasig gi'untow
t prawne
d) na dzien bilansowypodstawoweSrodkrtrwale oraz wartoSciniematerialne
podlegajq
amortyzacli)
gruntow,
nie
ktore
(z
wyjqtkiem
o wartoScipowyzej 3.500 zl
na
ustalonych
odpisowamortyzacylnych
wyceniasiq w wartoScinettoij po pomniejszentu
dzienbilansowy;
adaplacJl
rekortstrukcjr
e) iezelrSrodkitrwaieuleglyubpszeniu(przebudowierozbudowte,
tych Srodkowpowigkszasig o sumq wydatkow
to wartosci:oczqtkowq
iub modernizacti),

sroSffin'lFl'5ttu*t
mnv6il6nn'Maiotek
'

yftcepRezeszA[zAou

f).
g)
h)

i)

lub peryferylnych
skladowych
w tym takzeo wydatkina nabycieczQSci
na ich ulepszenie,
uwaza srQ za
Srodki
trwaie
przekracza
zl.
3.500
ktorych .lednostkowacena frabycia
rekonstrukclg,
przebudowq,
rozbudowq,
poniesionych
na
gdy suma wydatkow
ulepszone,
przekracza
zl,
a wydatkite
3.500
roku
budZetowym
danym
lub modernizaeqw
adaptac.lq
w stosunkudo wartoSciz dnra przy)QctaSrodka
powodujq wzrost wartoScir.,zytkowej
tnrvalegodo uzywania Prz;budowq,modernizacjqitp , ktore nie spowodowalywzrostu
niegow momencieoddania
warto5ciuzytkowejobiekturv pordwnaniudo posiadaneJprzez
go do uzywania.uwazasig za remont:
pozostaleSrodkitrwaieto takie Srodki,ktore umarzasig jednorazowo,przez wprsanlew
kosztyw miesiqcuprzyjgciado uzywania o wartoScipoczqtkowejponizel3500 zl netto t
wyzszejniz 1000zlotychnetto;
pozostaleSrodkitruvalew uzytkowaniu,ktorychjednostkowacena nabycialest wrQksza
lub rowna 1000zl, podlegajqewidencjiiloSciowo-wartoSciowej;
z tytulu dostaw i uslug wycenia sig w kwociewymagalqcelzaplaty,czylt
zobowiEzama
lqcznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od
ujmujesig w ksiggachw momencietch zaplaly,lecz
kontrahentowOdsetkiod zobowiqzar'r
nie pozniejniz na koniecdnia kazdegokwartalu;
Srodki pienigznew kasie i na rachunkachbankowychwycenia sig wediug wartosci
nominalnej.Srodki pienigznewyraZonew walutach obcych, wycenia si9 na dzieh
przeprowadzeniaoperacji.w wartoScinominalnejprzeliczonejna ziote polsktewedlug
operacjl
dla danej walutyna dzien przeprowadzenla
kursu zakupulub kursu sprzeda2y
walutowel,stosowanegoprzezbank,z ktoregouslugkorzystaStowarzyszenie

Ustaleniewyniku finansowego
Ewidencjakosztow.
Dla rozliczeniakosztow realizaclizadan statutowychStowarzyszeniaewidencjonulekoszty w
- konta zespolu 500, stosu1edla kazdel dotacli odrqbne konto
ukladziekalkulacyjnym
zasadq
wedlug potrzeb rozliczanadotacli.Jednostkaprzy1mu1e
analitycznei subanalityczne
rozliczania kosztow realizacji poszczegolnychprogramow do wysokoSci poniesionych
wydatkoww roku obrotowymnie wiqkszejednak niz otrzymaneSrodkipieniqzne/dotacje/w
roku obrotowym. Nadwyzkg poniesionychkosztow nad wplywem Srodkow odnost na
kosztow.JeSliponiesionekosztyrealizaclizadan statutowychw
rozliczeniamigdzyokresowe
roku obrotowymsE ni2szeni2 otrzymaneSrodkipieniqznejednostkarozhczatq nadwyzkglak
czynne rozliczeniamiqdzyokresowe,rozliczaJqc
JE w roku, w ktorym nastqpujerealtzacla
programuobjgtegotq dotaclq
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