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UCHWAŁA NR 2
KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA OPOLSCY GENEALODZY
z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie jednostki mikro
Na podstawie art. 3 ust. 1a pkt 2 w związku z ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.1)) oraz § 24 pkt 1 lit. a statutu2) uchwala się,
co następuje:
§ 1.
1. Stowarzyszenie jako jednostka mikro w rozumieniu przepisów o rachunkowości sporządza
uproszczone3) sprawozdania finansowe dla jednostek mikro.
2. Uchwała jest równoznaczna z podjęciem decyzji przez komisję rewizyjną, jako organ zatwierdzający
Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy (KRS 0000558917, NIP 7543093593), które nie prowadzi
działalności gospodarczej4), o sporządzaniu przez zarząd sprawozdań finansowych z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4 (uproszczony bilans), art. 47 ust. 4 pkt 4 (uproszczony rachunek zysków
i strat), art. 48 ust. 3 (informacje uzupełniające do bilansu zamiast informacji dodatkowej),
art. 48a ust. 3 (brak zestawienia zmian w kapitale/funduszu własnym) oraz art. 48b ust. 4
(brak rachunku przepływów pieniężnych) ustawy o rachunkowości5). tj. z zastosowaniem załącznika nr 4 do tej ustawy.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 25 maja 2015 r., także do pierwszego sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy.
za zgodą wszystkich członków zarządu obradowano na posiedzeniu odbywającym się korespondencyjnie
(w drodze obiegowej) z głosowaniem imiennym zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 4 statutu*,
niniejszy zapis wraz z podpisami stanowi listę obecności i protokół posiedzenia:

1) przewodniczący Barbara Giedrojć ― „za” / „przeciw” / „wstrzymuję się”*
2) wiceprzewodniczący Krystyna Augustyn ― „za” / „przeciw” / „wstrzymuję się”*
3) Sylwia Kośny ― „za” / „przeciw” / „wstrzymuję się”*
* niepotrzebne skreślić
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768
i poz. 1100 oraz z 2015 r. poz. 4, poz. 978, poz. 1045, poz. 1166, poz. 1333 i poz. 1844.
2) Uchwała Nr 2 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 11 lutego 2015 r.
w sprawie statutu, zmieniona i ujednolicona przez uchwałę Nr 6 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Opolscy Genealodzy z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zmiany statutu (http://genealodzy.opole.pl/statut).
3) Uproszczonego sprawozdania finansowego z art. 3 ust. 1a ustawy o rachunkowości NIE należy mylić z uproszczoną
ewidencją przychodów i kosztów z art. 2 ust. 5 ustawy o rachunkowości, art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów
i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.
poz. 2178). Niniejsza uchwała dotyczy tylko statusu jednostki mikro oraz zakresu sprawozdań finansowych,
nie rozstrzyga natomiast o zakresie księgowości, co pozostaje w gestii zarządu w odrębnej polityce rachunkowości.
W dniu wejścia w życie niniejszej uchwały obowiązuje uchwała Nr 6 Zarządu Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy
z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie rachunkowości.
4) W dniu podejmowania niniejszej uchwały stowarzyszenie NIE jest wpisane do rejestru przedsiębiorców (KRS).
5) Stowarzyszenie nie jest natomiast zobowiązane do załączania sprawozdania z działalności jednostki do sprawozdania finansowego w rozumieniu art. 49 ust. 1 w związku z ust. 4 ustawy o rachunkowości.
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