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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

Stowarzyszenie Cannabis House z siedzibą w Łodzi pod adresem 11-go Listopada 61/29 zostało wpisane do rejestru 

stowarzyszeń w Łodzi w dniu 23 listopada 2017 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000587745. 

Stowarzyszenie posiada nadane numery NIP 9471985980, REGON 363042744. 

1) Jednostka została powołana na czas nieoznaczony. 

2) Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

 

3) Jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej 

4) Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą oprogramowania komputerowego InsertGt Rewizor na zlecenie 

wykonywane przez podmiot zewnętrzny. 

5) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę bez żadnych 

okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności. 

6) Jednostka korzysta ze sprawozdania przeznaczonego dla organizacji pozarządowych. 

Polityka rachunkowości 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie 

z przyjętymi zasadami - polityką rachunkowości, w sposób zgodny z postanowieniami Ustawy o Rachunkowości oraz 

rozporządzeniami Ministra Finansów wydanych na jej podstawie. 

 

Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne o wartości od 3 500,00 zł amortyzowane są metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne 

o wartości do 3 500,00 zł są zaliczane do materiałów. Na dzień bilansowy pozycja nie występuje. 

 

Rzeczowe aktywa trwale 

Rzeczowe aktywa trwale wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu ich wytworzenia, Aktywa o wartości początkowej 

od 3 500,00 zł amortyzowane są metodą liniową. Przedmioty długotrwałego użytku o cenie poniżej 3 500,00 zł są zaliczane 

do materiałów. Na dzień bilansowy pozycja nie występuje. 

 

Zapasy 

Zapasy są wyceniane wg cen zakupu. Rozchód towarów odbywa się wg zasady FIFO. Na dzień bilansowy pozycja nie 

występuje. 

 

Należności krótkoterminowe i długoterminowe 

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności inne niż handlowe, 

które staną się wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego, wykazuje się w aktywach trwałych w pozycji 

należności długoterminowe. 

 

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe 

Zobowiązania wycenia się na dzień powstania według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy, zobowiązania wycenia się 

w kwocie wymagającej zapłaty. 

 

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu i wynagrodzeniu. 

Wyszczególnienie Liczba zatrudnionych 

Umowa o pracę 2 

Umowa zlecenie 0 

Umowa o dzieło 4 

 

Razem roczny koszt utrzymania osób zatrudnionych wyniósł 11 453,00 zł. Stowarzyszenie nie posiada zaległości w wypłacie 

wynagrodzeń. 

 

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w 

sprawozdaniu finansowym. 

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które należałoby ująć w sprawozdaniu finansowym. 
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Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie,
ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

pozycja nie występuje;

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz
wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w
ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla
każdej kategorii;

pozycja nie występuje;

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

- środki pieniężne na rachunku 457,26 zł
- środki pieniężne w kasie 312,62 zł

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w
szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

- przychody z tytułu składek członkowskich netto 1633,70 zł
- przychody z tytułu darowizn 700,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów;

- wynagrodzenia pracowników naukowych 3698,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

pozycja nie występuje;

7. inne informacje niż wymienione w pkt 1–6, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje
i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

pozycja nie występuje;
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