
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE "DLATEGO WARTO" FABRYCZNA 9A 18-400 ŁOMŻA ŁOMŻA PODLASKIE KRS 0000335778

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Stowarzyszenie "Dlatego Warto" działa od 2010 r. Czas trwania działalnośći nie ma daty końowej i nie jest ograniczony. 

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Od 01.01.2018 do 31.12.2018 

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

 Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonyh ustawą o rachunkowości oraz
odrębnych przepisów regulujących zasady gospodarki finasowej stowarzyszenia. Wynik finansowy stowarzyszenia za dany rok obrotowy
obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodai koszty zgodnie z zasadami memoriału i
współmierności przychodów i kosztów. Okres sprawozdawczy pokrywa się z rokiem obrotowym. Podstawową działalnością jednostki jest
działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowanych. Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu
kalkulacyjnego. Stowarzyszenie nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych. 

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

1. Środki trwałe oraz wartoci niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po
aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości.

1a. Nieruchowmości oraz wartości neimaterialne i prawne zaliczane są do inwestycji - wdedług zasad, stosowanych do środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych, określonych w pkt. 1  oraz w art. 31, art. 32 ust. 1-5 asr. 33 ust. 1 lub według ceny rynkowej boądź
inaczej określonej wartości godziwej. 

2. Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

3. Udziały w innych jednostakch oraz inne niż wymienione w punkcie 1a, inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego
składnika aktywów został określony termin wymagalności, wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej a
różnicę z przyszacowania rozliczyć zgodnie art. 35 ust. 4

4. Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych - według zasad określonych w ptk. 3 lub metodą praw
własności, pod warunkiem, że będzie ona stosowana jednolicie wobec wszystkich jednostek podporządkowanych. 

5. Inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego
która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia - jeżleli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności a
krótkoterminowe inwestycje dla którch nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej. 

6. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według ceny nabycia lub kosztów wytowrzenia nie wyższych od ceny ich sprzedaży netto na
dzień bilansowy.

7. Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności z zastrzeżeniem punktu 7a.

7a. Należności i udzielonye pożyczki zaliczone do aktywów finansowych, mogą być wyceneniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli
jednostka przeznaczy je do sprzedaży w okresie do trzech miesięcy to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej. 

8. Zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty z zastrzeżeniem putnkut 8a.

        Druk: NIW-CRSO



8a. Zaobowiązania finansowe mogą być wycienione według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznaczy je do sprzedaży w
okresie do trzech miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej. 

9. Rezerwy - uzasadnionej, wiarygonie oszczacowanej wartości. 

9a. Udziały (akcje) własne - według cen nabycia 

10. Kapitały własne z wyjatkiem udziałów własnych oraz pozostałe aktywa i pasywa - wartości nominalnej. 

11. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek
amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych według metody liniowej. 

Data sporządzenia: 2019-03-11

Data zatwierdzenia: 2019-04-17

Anna Głębocka

Halina Kamińska 
Bożena Krajewska 
Bożena Gardocka 
Krystyna Niewulis 
Halina Dymek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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