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Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia (zakupu) obejmującej kwotę należną 
sprzedającemu wraz z podatkiem VAT, powiększonej w przypadku importu o obciążenia publicznoprawne oraz 
koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do 
używania wraz z kosztami transportu, załadunku, wyładunku oraz pomniejszonego o rabaty, upusty i inne 
podobne zmniejszenia.
W przypadku braku możliwości  ustalenia nabycia ceny środka trwałego lub wartości niematerialnej przyjętych 
w szczególności nieodpłatnie (w ramach darowizny) - ich wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego 
samego lub podobnego przedmiotu.
Umorzenie (amortyzacja) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych może nastąpić nie wcześniej 
niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania .
Umorzeń środków trwałych o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,00zł dokonuje się w sposób 
uproszczony poprzez dokonanie odpisów jednorazowo całej wartości początkowej tych środków trwałych w 
koszty amortyzacji.
b) Finansowe aktywa trwałe – wycenia się na dzień bilansowy według ceny ich nabycia pomniejszonej 
ewentualnie o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości,
c) Należności – wycenia się w wartości nominalnej. Na podstawie § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie 
będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej. Zrezygnowano ze stosowania 
zasad ostrożności, 
d) Inwestycje krótkoterminowe – wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według cen nabycia, 
e) Środki pieniężne – wycenia się według wartości nominalnej,
f) Zobowiązania – wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Na podstawie § 2 ust. 5 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej 
zrezygnowano ze stosowania zasad ostrożności,
g) Fundusz statutowy – wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej,
h) Udziały w obcych jednostkach – wycenia się według wartości nominalnej,
i) Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego.
Nadwyżkę przychodów nad kosztami ustaloną za poprzedni rok obrotowy przeznacza się w całości na 
realizację celów statutowych, nadwyżka kosztów nad przychodami zwiększa koszty w następnym roku 
obrotowym.

W 2012 roku nie wystąpiły zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.
II

Aktywa Stowarzyszenia stanowią  61.328,06  PLN , w tym
A. aktywa trwałe                                             -                       0,00
B. aktywa obrotowe                                          -               56.228,06
     I.    zapasy                                                     -                 2.462,05
     II.  należności krótkoterminowe                                   -               11.713,73
     III. inwestycje krótkoterminowe                                   -               42.052,28
     IV. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe           -                     0,00

Na saldo zobowiązań i rezerw na zobowiązania Stowarzyszenia w kwocie  4.021,40 PLN 
składają się:

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek:
- kredyty i pożyczki                                                                –          2.000,00
- z tytułu dostaw i usług                                   -           1.199,98
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń      -              162,00
- z wynagrodzeń                                                                    -              626,86
- inne                                                                                    -               32,56
Rozliczenia międzyokresowe:
- rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe                        -                 0,00

III

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:

Przychody z działalności statutowej 31.12.2012
Przychody z działalności statutowej, w tym:        156.864,12
Darowizny                                         16.332,29
Składki członkowskie                                94.100,75
Pozostałe przychody określone statutem     45.317,66
Darowizny – 1% podatku                               0,00
Zysk roku poprzedniego                         1.113,42

IV

Koszty działalności statutowej 31.12.2012
Koszty działalności statutowej, w tym                                      103.784,86
Darowizny przekazane                                                           400,00
Prowadzenie spotkań informacyjny, spotkania edukacyjne     76.887,24
Poczet sztandarowy                                                               7.618,02
Wsparcie SFS                                                                          200,00
Wydanie materiałów: medale, odznaki, emblematy,                5.758,35
Pozostałe koszty                                                              12.921,25
Strata z roku poprzedniego                                                             0,00

Koszty Administracyjne: 31.12.2012
Koszty Administracyjne:                              7.973,74
Zużycie materiałów                                       2.639,69
Usługi obce                                              5.182,74
Podatki i opłaty                                            151,31
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne    0,00
Amortyzacja                                                    0,00
Pozostałe Koszty                                                   0,00
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