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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016

I.

INFORMACJE WSTĘPNE

1. Stowarzyszenie
Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą Zespół Szkół w Chełmcu
Do realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami
kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
2. Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes – Iwańska Małgorzata
Wiceprezes – Ruchała Dariusz
Sekretarz – Lach Maciej
Skarbnik – Michalik Agnieszka
3. Przedmiot działania Stowarzyszenia:
Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz Zespołu Szkół w Chełmcu oraz środowiska
lokalnego, w szczególności:











Działalność edukacyjna, kulturalna i rekreacyjno-sportowa.
Wspomaganie szkoły na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
Prowadzenie działalności charytatywnej [ze szczególnym uwzględnieniem uczniów
zdolnych].
Wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności
na rzecz dzieci i młodzieży.
Podejmowanie działań na rzecz uczniów niepełnosprawnych.
Wspieranie działań szkoły na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między instytucjami oświatowymi w tym ze szkołami zagranicznymi.
Wspieranie pracy nauczycieli.
Wspieranie szkoły w zakupie sprzętu sportowego i pomocy naukowych.
Pozyskiwanie środków zewnętrznych z funduszy Unii Europejskiej na szeroko
rozumianą działalność szkoły.

4. Rejestracja Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie zarejestrowano w dniu 27.01.2014 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS
0000495768
5. Wskazania czasu trwania działalności jednostki:
Czas działania jednostki jest nieograniczony.
6. Daty ograniczające rok obrotowy:
Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuję rok obrotowy od 01.01.2016 do
31.12.2016r.
7. Wskazanie czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania przez nią działalności:
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
przez jednostkę w 2017r. oraz że istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania działalności.

8. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego.
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 z 29 września 1994r.( z
późniejszymi zmianami). Jednostka nie ma obowiązku sporządzania przepływów pieniężnych
oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.
Zgodnie z zasadą memoriału Jednostka przyjmuję w księgach wszystkie osiągnięte przychody
i koszty związane z tymi przychodami.
Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości:

9.


Wycena aktywów i pasywów:

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono według zasad
określonych ustawą o rachunkowości. Podstawą wyceny aktywów i pasywów na dzień
bilansowy były:
- rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) oraz wartości niematerialne i prawne: według ceny
nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, a także z tytułu trwałej utraty wartości.
-rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według ceny nabycia,
-materiały-cena zakupu,
-udziały w innych jednostkach a także inwestycje długoterminowe- według ceny nabycia,
-inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej
w zależności od tego która z tych wartości jest niższa
-zobowiązania-w kwocie wymaganej zapłaty,
-należności i udzielone pożyczki-w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności
-rezerwy-w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości
-kapitały(fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa- w wartości nominalnej
-środki pieniężne na rachunku bankowym i kasie-w wartości nominalnej

-darowizn rzeczowych - cena sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (art. 28
ust.2 ustawy) a w przypadku niemożności ustalenia ceny, określa się wartość godziwą (art.28
ust. 5 i 6 ustawy)


Ewidencja kosztów:

Ewidencje i rozliczanie kosztów realizacji zadań statutowych prowadzi się na 1 koncie
syntetycznym.
Ewidencję i rozliczanie kosztów administracyjnych prowadzi się według rodzajów.


Ewidencja przychodów:

Przychody działalności ujmowane są z podziałem na składki określone statutem oraz inne
przychody określone statutem w podziale na ich rodzaje.


Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych:

- Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej
nieprzekraczającej 3.500,00 zł umarzane są w 100% w miesiącu przekazania do użytkowania
i księgowane bezpośrednio w koszty.
- Przedmioty o wartości jednostkowej ponad 3500zł wprowadza się do ewidencji bilansowej
środków trwałych. Odpisy amortyzacyjne ustala się metodą liniową począwszy od pierwszego
miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca,
w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową
lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbytnio lub stwierdzono ich niedobór.
- Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3500zł odpisuję się
jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty.
- Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 3500zł wprowadza się do
ewidencji bilansowej wartości niematerialnych i prawych. Są one amortyzowane według
przyjętych zasad i stawek podatkowych.
- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosowane są
stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacji stanowiącej załącznik do
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z zastosowaniem metody liniowej.
- Materiały odpisywane są w koszty w całości z chwilą zakupu.
- Należności i zobowiązania ewidencjonuję się wg. kont zespołu 2.
10.

Dane dotyczące roku obrotowego:

Rok obrotowy zakończył się wynikiem w wysokości 293,85 PLN, będącym dodatnią różnicą
pomiędzy przychodami a kosztami, zwiększającą przychody roku następnego.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1.

Aktywa trwałe:

Na koniec 2016r. Stowarzyszenie nie posiadało:
Wartości niematerialnych i prawnych,
Rzeczowych aktywów trwałych,
Należności długoterminowych,
Inwestycji długoterminowych,
Długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.
2.

Aktywa obrotowe:

Na koniec 2016r. Stowarzyszenie posiadało następujące aktywa obrotowe w łącznej kwocie:
1 264,36 PLN:
a) środki pieniężne na rachunku bankowych - wyceniane wg. wartości nominalnej w kwocie: 1 264,39 PLN
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:
W roku obrotowym 2016- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły.
4.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

Na koniec 2016r. Stowarzyszenie posiadało:
Zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek,
Zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych,
Rozliczeń międzyokresowych.
Nie utworzono rezerw na zobowiązania.
Zobowiązania krótkoterminowe na koniec 2016r. wynosiły: 51,22 PLN.
Łączna wartości Zobowiązań i Rezerw na Zobowiązania wynosi: 0,00 PLN.
Suma aktywów i pasywów zamyka się kwotą: 1 264,36 PLN.

Sporządzono:
Nowy Sącz dn. 27.02.2017r.

