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ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
Aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub
kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Aktualizacja ich wyceny wymaga stosownego,
odrębnego zarządzania władz ustalania wartości przeszacowanej. Odpisy amortyzacyjne lub
umorzeniowe od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego rozłożenia w okresach
obliczeniowych wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji, przyjmując za podstawę
ich naliczenia stawki podatkowe. Wartości niematerialne i prawne umarza się w ciągu 5 lat,
chyba że szczegółowe przepisy podatkowe stanowią inaczej.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu lub kosztów
wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Koszty zakupu
odnoszone są bezpośrednio w koszty jednostki.
Należności od odbiorców wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem
ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa
ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące ustala się na
podstawie indywidualnej oceny poszczególnych pozycji co do możliwości ich zapłaty.
Krajowe środki pieniężne wycenione są w wartości nominalnej.
Zobowiązania wobec dostawców w kwocie wymagającej zapłaty.
Rozliczenia międzyokresowe – stowarzyszenie dokonuje czynnych rozliczeń
międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej.
Ewidencja kosztów – prowadzona jest w układzie rodzajowym. Stosuje się przy ich
zarachowaniu do odpowiedniego okresu obrachunkowego zasadę memoriału.
Rachunek kosztów – jednostka ustala wynik finansowy jako różnicę przychodów z
działalności statutowej i kosztów realizacji zadań statutowych, kosztów administracyjnych,
pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, przychodów i kosztów finansowych oraz
zysków i strat nadzwyczajnych. Wynik finansowy netto, zamykający się w przypadku zysku
nadwyżką przychodów nad kosztami, a w przypadku straty nadwyżką kosztów nad
przychodami, zwiększa – po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego – odpowiednio
fundusz statutowy.
Wynik finansowy oraz bilans sporządzany będzie na koniec roku obrotowego według stanu
na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia każdego roku.
Zdarzenia po dacie bilansu: do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2010
nie wystąpiły zdarzenia, które powinny być uwzględnione w sprawozdaniu finansowym za
rok 2010.

