Sprawozdanie finansowe
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ,Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół
„SON”
za rok 2015
Stowarzyszenie SON zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i
zawodowych , Fundacji i Publicznych ZOZ w KRS pod nr 0000003452 dnia 18.05.2001 r.
Okres sprawozdawczy : 01 styczeń 2015 r. - 31 grudzień 2015 r.
Księgi rachunkowe Stowarzyszenia prowadzone są we własnym zakresie przy pomocy programu
komputerowego Symfonia.
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 4 do Ustawy z 29
września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U.2013 poz.330 z pózn. zmianami)
Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w Ustawie o rachunkowości:
Środki trwałe , wartości materialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów
wytworzenia, albo wartości przeszacowanej ( po aktualizacji wyceny środków trwałych)
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
1. Przedmioty o charakterze środków trwałych i niematerialne wartości prawne o wartości
powyżej 3500 zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmioty o charakterze środków
trwałych o wartości od 1500 zł – 3500 zł traktowane są jako środki niskocenne i umarzane
w 100 % w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. Przedmioty o charakterze środków
trwałych o wartości do 1500 zł księguje się w koszty zużycia materiałów
2. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3500 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.
3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen zakupu. Wycena obejmuje
składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności
materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia
bilansowego. Wartość niezużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury.
4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
5. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w
wartości nominalnej.
Na mocy art. 7 ust.2a ustawy z 29 września o rachunkowości zrezygnowano ze stosowania zasady
ostrożności określonej w ustawie o rachunkowości.
Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty i świadczenia.
Jednostka nie dokonała zmian metod wyceny w porównaniu do roku poprzedniego.
Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczne zdarzenia , nie ujęte w sprawozdaniu
finansowym.
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizacje
co najmniej 2 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności , które wskazywałyby na istnienie realnych zagrożeń dla
kontynuowania działalności przez organizację.
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