SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROKU

…………………………………………………………………

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”
16-400 SUWAŁKI , UL. WESOŁA 22

…………………………………………………………………

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

I.

Informacje ogólne:
1. Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”,
2. Siedziba: 16-400 Suwałki , ul. Wesoła 22.
3. Podstawowy przedmiot działalności to: Zarządzanie środkami Unii
Europejskiej w ramach popierania współpracy przygranicznej, Prowadzenie
Punktu Informacji Europejskiej Euroregionu Niemen, Prowadzenie
sekretariatu Strony Polskiej Euroregionu Niemen, Realizacja Projektów
własnych w ramach programów pomocowych, Prowadzenie działalności
szkoleniowej i edukacyjnej.
4. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów op ieki
zdrowotnej – numer KRS 0000060828, Regon 790334982, NIP 844-18-09-841
5. Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” jest stowarzyszeniem działającym na
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o Stowarzyszeniach .
6. Czas trwania stowarzyszenia – nieoznaczony.
7. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia
2014 r.
8. Przyjęty w stowarzyszeniu rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem
kalendarzowym.
9. W skład stowarzyszenia nie wchodzą inne
jednostki sporządzające
samodzielnie sprawozdanie finansowe.
10. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji
działalności Stowarzyszenia.

II.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
1. Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy według cen nabycia
pomniejszone o odpisy umorzeniowe. Środki trwałe o wartości przekraczającej
3.500,00 zł amortyzowane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych
stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Przedmioty o niskiej jednostkowej wartości tzn. nie przekraczającej 3.500,00zł
nie są ujmowane w ewidencji bilansowej środków trwałych. Wydanie tych
przedmiotów do użytkowania traktuje się jak zużycie materiałów na potrzeby
własne jednostki – prowadzona jest ewidencja pozabilansowa. Przyjęte zasady
stosowane są w sposób ciągły.

2. Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się wg cen zakupu, stosując
zasadę „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”.
3. Koszty działalności ewidencjonowane są na kontach zespołu 4 – koszty
rodzajowe i ich rozliczenie oraz na kontach zespołu 5 – koszty według źródeł
finansowania.
4. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wykazywane są w kwocie
nominalnej.

Sporządzono: Suwałki, dnia : 27.03.2015 r.

Sporządził:
Irena Kisielewska

Zarząd:
Cezary Cieślukowski - Przewodniczący Konwentu

…………..………………………

…………..………………………

(podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(podpis)

Wacław Olszewski - Wiceprzewodniczący Konwentu
…………..………………………
(podpis)

Jolanta Den - Członek Konwentu
…………..………………………
(podpis)

Krzysztof Kozicki - Członek Konwentu
…………..………………………
(podpis)

Czesław Renkiewicz - Członek Konwentu
…………..………………………
(podpis)

