Nowy Sącz dn. 15 .03.2011

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010r.
1. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.Br. Alberta w Nowym Sączu
Ul.Szwedzka 18 33-300 Nowy Sącz.
2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD nr 9499Z – Działalność pozostałych
organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
3. Stowarzyszenie jest wpisane do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie,XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego w dniu 20.05.2004 r. pod numerem KRS 0000059484,
Nr regonu 490460408.
4. Członkowie Zarządu:
1. Krystyna Krzyżanowska Towpik – prezes
2. Wojciech Chmura – wiceprezes
3. Ewelina Krupa – z-ca prezesa
5. Celem Stowarzyszenia jest :
- wszechstronna pomoc wszystkim osobom znajdującym się w niedostatku,
pomoc w realizacji ich podstawowych potrzeb życiowych ze szczególnym
uwzględnieniem osób bezdomnych,
- działania resocjalizacyjne i zwalczanie patologii społecznych.
6. Czas ,na jaki została utworzona organizacja jest nieoznaczony.
7. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok 2010.
8. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
przez stowarzyszenie ,co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie znane są nam okoliczności ,które wskazywałyby na istnienie poważnych
zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.
9. Przyjęte zasady polityki rachunkowości stosuje się w sposób ciągły,dokonując
w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych,
jednakowej wyceny aktywów i pasywów /w tym także dokonywania odpisów
amortyzacyjnych i umorzeniowych /ustala się wynik i sporządza sprawozdanie tak,
aby za kolejne lata informacje z nich wynikajace były porównywalne.
Polityka rachunkowości prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia
29 września 1994r.wg zasad:
- rokiem obrotowym jest okres kolejnych 12 miesięcy począwszy od 1 stycznia.
- w skład roku obrotowego wchodzą okresy sprawozdawcze.Za okres sprawozdawczy przyjmuje się okres jednego miesiąca.
- księgi prowadzi się w siedzibie jednostki.
- rachunek wyników sporządza się wg wariantu porównawczego,
- metody wyceny aktywów i pasywów:
a/ Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny nabycia lub
kosztów wytworzenia,
b/Środki trwałe wycenia się wg ceny nabycia,kosztów wytworzenia ,wartości
przeszacowanej,
/do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niemateriałnych i prawnych
stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych
stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

amortyzację metodą liniową do wszystkich środków trwałych/
c/ Środki trwałe w budowie wycenia się wg wysokości ogółu poniesionych
nakładów,
d/ Inwestycje krótkoterminowe wycenia się wg ceny nabycia lub wartości
godziwej,
e/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej/
waluty obce po kursie dnia lub śr.kursie NBP/
f/ materiały i towary wycenia się wg cen nabycia ,/art.używane pochodzące
z darowizn i zbiórek publiczbych wycenia się wg wartości rynkowej-szacunko
wej jako artykuły niepełnowartościowe/.
g/ rozrachunki i roszczenia wycenia się wg wymaganej zapłaty z zachowaniem
ostrożności,
h/ fundusz statutowy i inne pasywa wycenia się wg wartości nominalnej,
i/ rozliczenie wyniku finansowego wycenia się wg wysokości wynikającej
z rachunku wyników
j/ rezerwy wycenia się w uzasadnionej,wiarygodnie oszacowanej wartości.
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