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I

Rok obrotowy Stowarzyszenia obejmuje rok od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. i jest zgodny z rokiem 
kalendarzowym. 
Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.
Jednostka sporządza rachunek wyników wg wzoru z rozporządzenia.
Na dzień 31.12.2013r. Stowarzyszenie nie wypłacało wynagrodzeń organom nadzorczym z tytułu pełnionych 
przez nich funkcji.
Po dniu bilansowym nie miały zdarzenia, które w istotny sposób wpływałyby na treść sprawozdania 
finansowego.
Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustalenia wyniku finansowego.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasady określonych Ustawą o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 
591 z późn. zm.), z tym, że:
1. Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł ujmowane są w Ewidencji środków trwałych, ale 
odpisywane jednorazowo, w momencie wydania do użytkowania.
2. Do amortyzowania środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł stosuje się metodę liniową oraz stawki 
przewidziane ustawą z dnia 15.02.1997 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, 
poz. 654 z późn. zm.)
3. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są następująco:
- wartości oprogramowania komputerowego - 24 miesiące,
- licencja na wyświetlenie filmów oraz emisję programów radiowych i telewizyjnych - 36 miesięcy,
- pozostałe wartości niematerialne i prawne - 60 miesięcy.
4. Stany oraz rozchody materiałów i towarów wg cen zakupu, stosując metodę odpisywania w koszty wartości 
towarów i materiałów w momencie zakupu.
Metoda ta połączona jest ustaleniem na koniec roku stanu tych składników drogą spisu z natury i ich wyceny i 
korekty kosztów o wartości tego stanu.
5. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
6. Punktem wyjścia do określenia właściwej wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, w jakiej 
są one wykazywane w rocznym bilansie jednostki, były dane stwierdzone lub potwierdzone w drodze 
inwentaryzacji.
Inwentaryzacja polegała na ustaleniu w sposób udokumentowany stan aktywów i pasywów na określony dzień. 
Inwentaryzacja na ten dzień podlegała również, w myśl ustawy, stan środków pieniężnych w kasie i na 
rachunkach bankowych.
Szeroko rozumiane rozrachunki (zarówno należności jak i zobowiązania) z kontrahentami jednostki - bankami 
podlegały inwentaryzacji drogą uzgodnienia sald. Jeżeli inwentaryzacja nie nastąpiła ani drogą spisu z natury 
ani uzgodnienia z kontrahentem mieliśmy do czynienia z weryfikacją.
Weryfikacji poddawane są salda aktywów i pasywów, które nie mają postaci rzeczowej ani rozrachunkowej, jak 
np. wartości niematerialne i prawne, fundusze, kapitały.
Uzgodniono na dzień bilansowy:
- salda ksiąg księgi głównej z saldami podbudowujących je kont pomocniczych,
- salda i obroty kont księgi głównej (syntetycznej) z zestawieniem obrotów i sald,
- obroty dziennika z obrotami wynikającymi zestawienia obrotów i sald księgi głównej.
Po dokonaniu tych prac zamknięte księgi rachunkowe zawierają obroty i salda wykazane w sprawozdaniu 
finansowym.
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