
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Za rok obrotowy 2015

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY HEWELIUSZ
nazwa

83-330 Żukowo, ul. Armii Krajowej 2e,
siedziba
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO

1. Organ prowadzący rejestr:

Sąd  Rejonowy  Gdańsk-Północ  w  Gdańsku,  VIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru
Sądowego.

2. Nazwa i nr rejestru:

Rejestr  Stowarzyszeń,  Innych  Organizacji  Społecznych  i  Zawodowych,  Fundacji  Oraz
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Numer KRS: 0000496944

Numer REGON 222041412

Podmiot nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców.

3. Dane dotyczące członków zarządu:

 Kobiela Aleksandra Celina – Prezes Zarządu
 Gołębiewska Magdalena - Wiceprezes
 Krzysztoń Edyta – Sekretarz
 Dunst Prochowska Joanna Katarzyna – Członek Zarządu
 Mądra Anita Maria – Skarbnik

4. Czas trwania Stowarzyszenia

Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieoznaczony.
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5. Omówienie przyjętych zasad / polityki / rachunkowości

a) Księgi  Rachunkowe  prowadzi  się  z  zastosowaniem  techniki  komputerowej  w  oparciu  o
zintegrowany  program  finansowo-księgowy  SYMFONIA   FINANSE  I  KSIĘGOWOŚĆ
autorstwa SAGE Symfonia sp. z o. o.

b) Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym,
że:
 Składniki majątku trwałego w cenie powyżej 3 500,00zł podlegają ewidencji  środków

trwałych i są amortyzowane według obowiązujących stawek amortyzacji podatkowej,
 Aktywa trwałe o wartości od 1 000,00 zł do 3 500,00 zł pozostają w ewidencji środków

trwałych i są amortyzowane w 100% w momencie zakupu,
 Składniki wyposażenia o wartości  do 1 000,00 zł podlegają odpisowi w ciężar kosztów

zużycia materiałów w dniu zakupu i ujmowane są w ewidencji pozabilansowej,
 Aktywa  trwałe  w  bilansie  przedstawiane  są  w  wartościach  netto,  tj.  w  wartości

początkowej pomniejszonej o dotychczasową wartości umorzenia.
c) Składniki  majątku  obrotowego  –  należności  i  zobowiązania  wyceniane  są  w  wartości

nominalnej.
 Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne i lokaty wykazywane są w wartości

nominalnej. 
d) Ewidencja i rozliczenie kosztów działalności prowadzone jest według rodzajów na kontach

zespołu „4” 
e) Rachunek zysku i strat został sporządzony w wariancie porównawczym.
f) Przychody i koszty ujęto w księgach rachunkowych jednostki zgodnie z zasadą memoriału, tj.

wszystkie  osiągnięte  przychody i  koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego
roku obrotowego niezależnie od terminu ich zapłaty. 

g) Nie kompensuje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Heweliusz obejmuje:
1. Bilans
2. Rachunku zysków i strat
3. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Informacje identyfikujące jednostkę

Organizacja: 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Heweliusz 
ul. Armii Krajowej 2e, 83-330 Żukowo
NIP: 5892013309
REGON: 222041412
KRS: 0000496944

2. Okres objęty sprawozdaniem

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Sprawozdanie
finansowe jest sporządzone za trzeci rok działalności organizacji.
Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe w oparciu o ustawę o rachunkowości, wg
załącznika nr 1 do ustawy.

3. Deklaracja o kontynuowaniu działalności

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez
jednostkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które
wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

4. Przyjęte zasady rachunkowości

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości.
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5. Informację o środkach trwałych

Nie wystąpiły

6. Należności  i zobowiązania

Inwestycje krótkoterminowe    8.469,73 zł
Na inwestycje  krótkoterminowe, wykazane w bilansie składają się: 

 Środki pieniężne w kasie                                                                                 0,00 zł  

 Środki pieniężne na rachunku bankowym                                                3 572,55 zł

 Lokaty bankowe                                                                                        4 897,18 zł

7. Struktura rachunku wyników

Jednostka osiągnęła w roku 2015 przychody w wysokości:               62.998,09 zł

W tym przychody z działalności nieodpłatnej:                                      60.017,70 zł
 w tym uzyskane dotacje:                                                        51.626,50 zł
 w tym uzyskane darowizny pieniężne:                                                     6.250,00 zł
 w tym składki członkowskie:                                    720,00 zł
 w tym przychody z działalności statutowej odpłatnej:                             3 776,03 zł
 w tym przychody finansowe:                                                                           1,80 zł
 w tym przychody z działalności statutowej z lat ubiegłych ;                       623,76 zł

RAZEM PRZYCHODY                                                                               62.998,09 zł

      Jednostka osiągnęła w roku 2015 koszty w wysokości:                              54.529,65 zł

 w tym koszty administracyjne:                                                                 1 502,80 zł
RAZEM KOSZTY                                                                                       54.529,65 zł

Działalność jednostki w roku sprawozdawczym zamknęła
się nadwyżką bilansową w wysokości:                                                          8.468,44 zł

8. Różnice pomiędzy przychodami i kosztami w Rachunku Zysku i Start oraz  w CIT-8 
    

Rachunek zysków i strat: 
 Przychody razem                                                                                          62.998,09 zł
 Koszty razem                                                                                                54.529,65 zł   
Nadwyżka bilansowa                                                                                     8.468,44  zł

CIT-8:
 Przychody razem                                                                                           62.998,09 zł
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 Koszty,  z wyłączeniem kosztów pokrytych z dotacji                                    2.903,15 zł
 Nadwyżka bilansowa                                                                                    60.094,94 zł
Z tego dochody przeznaczone na działalność statutową,
ustawowo zwolnioną od podatku, wyniosły:                                                60.094,94 zł              

9. Informacje o rozliczeniach podatkowych Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Heweliusz korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku
dochodowym (art.  17 ust.  1  pkt  4  ustawy z  15.02.1992 r.  o  podatku dochodowym od osób
prawnych).  
Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

Sporządzono dnia, 31.03.2016 r.
                                                                                                                          …………………………………………………

                                                                 (data, podpis kierownika jednostki)
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