Informacje ogólne

do sprawozdania finansowego za 2015 rok
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Firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym
rejestrze sądowym albo ewidencji

Stowarzyszenie Partnerstwo Borów Niemodlińskich
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34, 49-100 Niemodlin
NIP: 9910392817, KRS: 0000252107
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Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności stowarzyszenia jest nieograniczony.
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Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
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Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek
mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Tabela 1 Zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro

Uproszczenie
art. 28a Jednostka mikro nie wycenia aktywów
i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej
ceny nabycia.
art. 46 ust. 5 pkt 4 Bilans jednostki mikro powinien
zawierać co najmniej informacje w zakresie
ustalonym w załączniku nr 4 do ustawy.
art. 47 ust. 3a Ustalona w rachunku zysków i strat
różnica pomiędzy przychodami a kosztami jednostki
mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2, zwiększa
– po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania
finansowego – odpowiednio przychody lub koszty
w następnym roku obrotowym; różnica dodatnia
może być zaliczona na zwiększenie kapitału
(funduszu) podstawowego.
art. 47 ust. 4 pkt 4 Rachunek zysków i strat jednostki
mikro powinien zawierać co najmniej informacje
w zakresie ustalonym w załączniku nr 4 do ustawy.
art. 48 ust. 3 Jednostka mikro może nie sporządzać
informacji dodatkowej, o której mowa w art. 48 ust. 1,
pod warunkiem, że przedstawi informacje
uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4
do ustawy.
art. 48a ust. 3 Jednostka mikro może nie sporządzać
zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.
art. 48b ust. 4 Jednostka mikro może nie sporządzać
rachunku przepływów pieniężnych.

Opis zastosowanych uproszczeń
Aktywa i pasywa wyceniane są w wartościach
historycznych.
Na podstawie art. 50 ust. 1 bilans stowarzyszenia
został sporządzony z większą szczegółowością niż
określona w załączniku nr 4.
Ustalony w rachunku zysków i strat wynik finansowy
netto ogółem po zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego zwiększy koszty następnego roku
obrotowego.

Na podstawie art. 50 ust. 1 rachunek zysków i strat
stowarzyszenia został sporządzony z większą
szczegółowością niż określona w załączniku nr 4.
Stowarzyszenie nie sporządza informacji dodatkowej,
o której mowa w art. 48 ust. 1. Na podstawie art. 50
ust. 1 informacje uzupełniające do bilansu zostały
sporządzone z większą szczegółowością niż
określone w załączniku nr 4.
Stowarzyszenie nie sporządza zestawienia zmian
w kapitale (funduszu) własnym.
Stowarzyszenie nie sporządza rachunku przepływów
pieniężnych.
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Uproszczenie
art. 49 ust. 4 Jednostka mikro, o której mowa w art. 3
ust. 1a pkt 1 i ust. 1b, która ma obowiązek
sporządzania sprawozdania z działalności jednostki
zgodnie z art. 49 ust. 1, może nie sporządzać tego
sprawozdania, pod warunkiem, że w informacji
dodatkowej, a w przypadku o którym mowa w art. 48
ust. 3, jako informacje uzupełniające do bilansu,
przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów
(akcji) własnych określone w załączniku nr 4 do
ustawy.

5

Opis zastosowanych uproszczeń
Stowarzyszenie nie sporządza sprawozdania
z działalności jednostki, o którym mowa w art. 49 ust.
1, ponieważ nie ma takiego obowiązku.

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

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12
kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenie dla
kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.
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Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny
aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz
sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego, w zakresie w jakim ustawa
pozostawia jednostce prawo wyboru

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami
wyceny:
1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według wartości początkowej po pomniejszeniu
o dotychczasowe odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne);
2) należności w kwotach wymaganej zapłaty;
3) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej;
4) zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty;
5) rozliczenia międzyokresowe przychodów wycenione zostały w równowartości nie wydatkowanych do
dnia bilansowego środków finansowych otrzymanych na realizowane projekty oraz w wartości składek
nieopłaconych przez członków stowarzyszenia.
Wynik finansowy stanowi różnicę pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami. Wynik
finansowy ustala się według zasad określonych w art. 42 ust. 1 ustawa z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 poz. 330 z późn. zm.)
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4 oraz
art. 48 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane są ze
szczegółowością większą niż określona w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
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Niemodlin, dnia 17.02.2016 r.
Sporządziła:
Księgowa – Maja Konieczyńska

……………………………………..

Zatwierdził: Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich w składzie
Prezes Zarządu – Jadwiga Wójciak

……………………………………..

Zastępca Prezesa – Łukasz Litwinowicz

……………………………………..

Skarbnik – Maria Bernacka

……………………………………..

Sekretarz – Zygmunt Knura

……………………………………..

Członek Zarządu – Joanna Słodkowska-Mędrecka

……………………………………..

Członek Zarządu – Mariusz Nieckarz

……………………………………..

Członek Zarządu – Aneta Lissy-Kluczny

……………………………………..

Członek Zarządu – Bogumiła Kalinowska-Ilków

……………………………………..

