
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok 
 
 
1. Stowarzyszenie Aktywacji Społecznej i Obywatelskiej „INSPIRACJA” z siedzibą Rynek 1, 

34-240 Jordanów, NIP: 5521717200.  
 
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 22.09.2015 r. do 31.12.2015 r. 

. 
3. Stowarzyszenie nie posiada jednostek organizacyjnych (zarówno sporządzających 

samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań). 
 
4. Określenie celów statutowych stowarzyszenia: 
 

a)  działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, 
b)  aktywizowanie ludności na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego, 

obywatelskiego  
i rozwoju kapitału ludzkiego oraz wspieranie oddolnych inicjatyw w 
najszerszym możliwym do zrealizowania zakresie, 

c)  upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach i działaniach związanych  
z aktywizacją ludności w Polsce i za granicą, 

d)  działania aktywizujące skierowane do środowiska seniorów, 
e)  współpraca z innymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, 

stowarzyszeniami, spółdzielniami socjalnymi, fundacjami oraz innymi 
nieformalnymi zrzeszeniami w kraju i za granicą, 

f)  wspieranie procesu tworzenia i rozwoju mikro przedsiębiorstw, 
przeciwdziałaniu wszelkim formom wykluczenia społecznego, w tym 
bezrobociu, 

g)  rozwijanie zdolności organizacyjnych społeczności lokalnych, w tym środowisk 
seniorów. 

 
5. Stowarzyszenie zostało wpisane do KRS (Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia  

w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) w dniu 22-09-
2015 r.) pod numerem KRS 0000576510 w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji 
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, 
statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON 36254403000000. 

 
6. Dane dotyczące członków zarządu 

 
a) Bogusław Nosidlak – prezes 
b) Adam Łaczek – wiceprezes 
c) Maria Kulak - sekretarz 
d) Damian Wicher – skarbnik 

     
7. Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieograniczony. 
 
8. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania 

działalności przez Stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane 



okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania 
przez Stowarzyszenie działalności. 

 
 
9. Wykazane w sprawozdaniu finansowym składniki majątkowe aktywów i pasywów 

wyceniono zgodnie z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. z 2002 r. Dz. 
U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem 
utraty wartości aktywów 
 

a)  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą 
liniową, stosując zasady, metody i stawki określone w ustawie o podatku 
dochodowym od osób prawnych, 

b) Środki trwałe o niskiej wartości (do 3 500,00 zł) amortyzuje się jednorazowo, 
w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do 
użytkowania, 

c) Materiały wycenia się w cenach ich zakupu, a wartość ich rozchodu (zużycia 
wycenia się wg zasady FIFO (pierwsze przyszło-pierwsze wyszło). Koszty 
zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu, 

d) Inwestycje krótkoterminowe wycenia się wg ceny rynkowej lub ceny nabycia, 
zależnie od tego, która z nich jest niższa, rozchód inwestycji 
krótkoterminowych ustala się wg metody FIFO (ceny najwcześniejszej). 

e) Należności i zobowiązania wycenia się na dzień ujęcia w księgach 
rachunkowych w wartości nominalnej z zachowaniem zasady ostrożności. Na 
dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, 
zobowiązania natomiast w kwocie wymagającej zapłaty.  

f) ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym. 
 

10. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, uzyskany dochód w wysokości 
102,50 zł uchwałą Walnego Zgromadzenia zgodnie ze statutem Stowarzyszenia 
Aktywacji Społecznej i Obywatelskiej „INSPIRACJA” przekazany zostanie na cele 
statutowe Stowarzyszenia. 

 
 


