Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Dzieci i Młodzieży Nowe Pokolenie
Pułaskiego 48/9
41-902 Bytom
NIP: 626 293 32 04

INFORMACJE OGÓLNE ROK 2015
1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym
rejestrze sądowym albo ewidencji,

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY NOWE POKOLENIE
PUŁASKIEGO 48/9
41-902 BYTOM
woj. ŚLĄSKIE
nr KRS 0000320274
2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

nie dotyczy
3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 1.01.2015 do 31.12.2015
4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z
wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,

Stowarzyszenie stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro:
a) korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny,
b) sporządza sprawozdanie wg załącznika 4 ustawy o rachunkowości.
5) wskazanie, 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 finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
6) 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.

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:
1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji
wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, albo wartości przeszacowanej (po
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aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub
umorzeniowe.
2. Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości
powyżej 3.500,00 zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek w załączniku do ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 3.500 zł księguje się w koszty
zużycia materiałów.
4. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500,00 zł odpisuje się w koszty
jednorazowo.
5. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu.
6. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
7. Wynik finansowy zwiększa odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku
obrotowym.
Data sporządzenia: 31.03.2016
Data zatwierdzenia: 30.06.2016
Tomasz Spałek
Marta Spałek
Jerzy Rzeźnik
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