Z WIĄZEK L UBUSKICH
O RGANIZACJI P OZARZĄDOWYCH
Członek Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych - WRZOS
65-443 Zielona Góra – ul. H. Sienkiewicza 10 tel./ fax (0-68) 452 97 70 http/free.ngo.pl/lfipo e-mail:zlop@ipoczta.fm.pl
Konto: 17 102054020000020201151919
NIP 929-17-05-358
Regon 970616900

Sprawozdanie
Finansowe Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze za
2008r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1)Nazwa (firma) i siedziba: ZWIĄZEK LUBUSKICH ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH , 65-443 Zielona Góra ul. Zacisze 1
929-17-05-358, REGON 970616900 .

NIP

2) Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych - Związek nie posiada
jednostek organizacyjnych
3) Organ rejestrowy i data wpisu do rejestru :
Związek jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy
w Zielonej Górze, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6
sierpnia 2003r. pod numerem KRS 0000169865.
Regon 970616900
4) Dane dotyczące członków Zarządu
W skład Zarządu Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, dalej zwanego ZLOP,
wchodzili:
1. Romuald Tadeusz Malinowski – prezes, zam. Słone 15, 66-008 Świdnica.
2. Zofia Kulikowska – wiceprezes, zam. 66-003 Droszków, ul. Dębowa 6
3. Włodzimierz Szopinski – wiceprezes, zam. 66-440 Skwierzyna, Osiedle LWP 1 E m. 10.
4. Andrzej Kozicz – członek, zam. 66-200 Świebodzin, Oś. Kopernika 99
5. Grzegorz Szulczyk – członek, zam. 65-187 Zielona Góra, ul. Tkacka 5a
5) Cel działania organizacji : TWORZENIE PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY I
INTEGRACJA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA RZECZ
ZWIĘKSZENIA ICH SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA DLA ROZWOJU
SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO. POMOC ORGANIZACJOM
POZARZADOWYM W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ICH
STATUTOWĄ DZIAŁALNOŚCIA. PODNOSZENIE RANGI ORGANIZACJI

POZARZĄDOWYCH W POLITYCE SPOŁECZNEJ, EKONOMICZNEJ I
KULTURALNEJ PAŃSTWA. REPREZENTOWANIE ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH WOBEC SEKTORA PUBLICZNEGO I INNYCH ŚRODOWISK.
6)Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01-01-2008 r. do 31-12-2008 r.

7)Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów :
1.Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy .
W ramach roku obrotowego okresem sprawozdawczym jest miesiąc – do sumowania
obrotów na kontach księgi głównej i uzgodnienia z dziennikiem oraz z zapisami na
kontach ksiąg pomocniczych.
2.Zasady funkcjonowania kont przyjmuje się według „Wzorcowego Planu Kont”,
wydanego przez PERFECTUM-AUDIT , Sp.z o.o. W Warszawie /wydanie 2003r./
stosując je odpowiednio – do poszczególnych kont, a także gdy zostały one
podzielone lub połączone w zakładowym wykazie kont księgi głównej”.

3.Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i wyceny składników majątku.
3.1.Koszty związane z zakupem materiałów zalicza się bezpośrednio do kosztów
działalności statutowej na podstawie dowodów źródłowych.
3.2.Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o
wartości przekraczającej jednostkowo 3.500 zł jest dokonywana metodą liniową ,
według stawek określonych jako maksymalne dla celów podatkowych w równych
ratach miesięcznych, przy zastosowaniu dopuszczalnych przepisami
podatkowymi współczynników podwyższających stawki amortyzacyjne / z
uwzględnieniem odpowiednich przepisów podatkowych/. Środki trwałe o niskiej
wartości jednostkowej, nie przekraczającej 3.500 zł, amortyzuje się w sposób
uproszczony, dokonując jednorazowego odpisu ich pełnej wartości w momencie
przekazania do używania i prowadzi ich ewidencję księgowo w sposób
umożliwiający identyfikacje każdego przedmiotu .
4.Jednostka prowadzi ewidencję i rozliczanie kosztów według rodzajów
- na kontach zespołu 4 oraz sporządza rachunek zysków i strat w postaci
porównawczej.
5.Ewidencję przychodów i związanych z nimi kosztów wyodrębnionych rodzajów
działalności statutowej prowadzi się w sposób pozwalający na ustalenie wyniku
finansowego na działalności statutowej.
6.Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów :
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniono wg cen nabycia
pomniejszone o odpisy amortyzacyjne przy zastosowaniu stawek
amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób
prawnych,
- ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w układzie rodzajowym,

-

a rachunek zysków i strat prezentowany w układzie porównawczym,
należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty,
środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniono wg
wartości nominalnej.

II. Bilans – stanowi załącznik nr 1
III. Rachunek zysków i strat – załącznik nr 2
IV. Informacja dodatkowa - załącznik nr 3.
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