
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY HEWELIUSZ

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY 2016

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

I. Nazwa, siedziba i adres organizacji.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY HEWELIUSZ

83-330 Żukowo, ul. Armii Krajowej 2e

II. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych.

Stowarzyszenie nie posiada jednostek wewnętrznych.

III. Podstawowy przedmiot działalności.

1) pozyskiwania środków, w tym publicznych, na działalność statutową Stowarzyszenia,
2)  współdziałania  z  organami  państwa  i  samorządu  terytorialnego,  organizacjami
społecznopolitycznymi i zawodowymi,

3)  nawiązywania  i  utrzymywania  kontaktów  z  instytucjami,  placówkami,  organizacjami
naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi,
4) prowadzenia działalności wydawniczej,

5)  organizowania  i  współorganizowania  imprez  naukowych,  kulturalnych,  turystycznych,
ekologicznych i rozrywkowych,
6) promocji ekologii i ochrony środowiska,

7)  prowadzenia  zajęć  sportowo-rekreacyjnych  i  kulturalno-oświatowych  oraz  warsztatów
i zajęć profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym organizowanie wycieczek
szkolnych i różnych form wypoczynku,
8) promocji kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego trybu życia,

9) integrowania osób niepełnosprawnych oraz osób starszych z lokalnym środowiskiem jak
i ich aktywizacji rekreacyjno-sportowej i kulturalno-oświatowej,
10) finansowania nagród dla uczestników organizowanych imprez,

11)  inicjowania  i  realizowania  różnorodnych przedsięwzięć  na rzecz  rozwoju naukowego,
wychowawczego i materialnego Szkoły oraz środowiska lokalnego,
12)  inicjowania  i  organizowania  zbiórek  publicznych  oraz  uczestniczenia  w  działaniach
społeczno-gospodarczych  zmierzających  do  pozyskiwania  środków  materialnych,
technicznych i organizacyjnych służących dobru Szkoły oraz środowiska lokalnego,

13) organizowania sympozjów, prelekcji, koncertów, wystaw oraz innych imprez masowych
mających na celu promocję edukacji, sportu, rekreacji, kultury i sztuki.

IV.  Wskazanie  właściwego  sądu  prowadzącego  rejestr  lub  innego  organu  prowadzącego,

rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer REGON.



Stowarzyszenie  dokonało  wpisu  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  w  Rejestrze

Stowarzyszeń dnia 09.07.2015 r. pod numerem KRS 0000496944.

V. Dane dotyczące członków zarządu Stowarzyszenia.

Zarząd wieloosobowy: Aleksandra Celina Kobiela – Prezes Zarządu

                                                 Magdalena Gołębiewska – Wiceprezes Zarządu

                                                 Grażyna Bronk – Sekretarz

  Monika Rychert – Sekretarz

  Dariusz Sobczyński – Skarbnik.

VI. Określenie celów statutowych stowarzyszenia.

Celem statutowym Stowarzyszenia jest:

1) upowszechnianie zachowań prospołecznych i obywatelskich związanych z demokratyzacją
życia oraz samorządnością,
2) pomoc w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu zainteresowań,

3) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej,
4) upowszechnianie idei wolontariatu,

5)  promowanie  zdrowego  trybu  życia  oraz  podejmowanie  inicjatyw  w  zakresie  rozwoju
kultury fizycznej i sportu,
6)  promowanie  regionu,  kultury  ludowej,  lokalnych  tradycji  i  atrakcji  oraz  popularyzacja
walorów rekreacyjnych i turystycznych Kaszub,

7) organizowanie różnych form wypoczynku i spędzania czasu wolnego dzieci, młodzieży,
osób niepełnosprawnych oraz starszych i pozostałych okolicznych mieszkańców,
8) włączanie dzieci i młodzieży oraz okolicznych mieszkańców w akcje społeczno-kulturalne,

9) edukacja dzieci,  młodzieży,  osób niepełnosprawnych i  osób starszych oraz pozostałych
okolicznych  mieszkańców,  (m.  in.  propagowanie  zajęć  informatycznych,  inicjowanie
i wspieranie nauki języków obcych),
10) promocja ekologii i ochrony środowiska,

11)  pozyskiwanie  i  pomnażanie  środków  materialnych  służących  celom  działalności
Stowarzyszenia.

VII  Sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  przy  założeniu,  że  Jednostka  będzie

kontynuować działalność. Nie przewiduje się zagrożenia likwidacji.

OMÓWIENIE PRZYJETYCH ZASAD/POLITYKI/RACHUNKOWOŚCI

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na 31 grudnia

2016r.  są  zgodne  z  przepisami  ustawy  o  rachunkowości  z  dnia  29  września  1994  roku

z późniejszymi  zmianami,  zwaną  dalej  Ustawą,  która  określa  między  innymi  zasady



rachunkowości  dla  jednostek  mających  siedzibę  lub  miejsce  sprawowania  zarządu

na terytorium Rzeczypospolitej polskiej.

Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztów bieżących/wartości sprzedaży.

A. Amortyzacja 

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

dokonywane  są  na  podstawie  Wykazu  rocznych  stawek  amortyzacyjnych

stanowiącego Załącznik do Ustawy z dnia 15.02.1992r. O podatku dochodowym od

osób prawnych”.

B. Wartości niematerialne i prawne

Wartości  niematerialne  i  prawne  o  wartości  początkowej  wyższej  niż  3.500  zł.

ujmowane są w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzowane

od miesiąca  po  ich  przekazaniu  do  użytkowania  zgodnie  z  ustawą  o  podatku

dochodowym od osób prawnych.

C. Środki trwałe

Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 3,500 zł. ujmowane są w ewidencji

środków  trwałych  oraz  amortyzowane  liniowo  od  miesiąca  po  ich  przekazaniu

do użytkowania zgonie z amortyzacją podatkową.

D. Wycena materiałów

Zakupione materiały ujmowane są w księgach pomocniczych w ewidencji  wartości

i odpisywane są w koszty zużycia w dacie ich nabycia w cenie zakupu. 

E. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia

1. Należności długoterminowe są w księgach pomocniczych w ewidencji wartościowej

i odpisywane są w koszty zużycia w dacie ich nabycia w cenie zakupu.

2. Należności wycenianie są w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz

wartości  nominalnej  należności  także  odsetki  za  zwłokę  w  zapłacie  należności.

Odsetki te są księgowane na dobro przychodów finansowych.

3. Należności przedawnione są ujmowane w pozostałe koszty operacyjne.

F. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 



1. Zobowiązania  są wykazywane w kwocie wymagającej  zapłaty.  Kwota ta obejmuje

oprócz  wartości  nominalnej  zobowiązań  także  odsetki  za  zwłokę  w  zapłacie

zobowiązań. Odsetki te są księgowane w ciężar kosztów finansowych.

G. Aktywa i pasywa 

Aktywa wyrażone w walucie PLN

Pasywa wyrażone w walucie PLN

2. Pomiar wyniku finansowego

Jednostka sporządzą porównawczy rachunek zysków  i start.

3. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego

Jednostka  nie  osiągnęła  dwóch  z  trzech  wielkości  wymienionych  w  art.50  ust.2

Ustawy, w związku z czym sporządzą sprawozdanie finansowe w wersji uproszczonej.

4. Przedstawienie  dokonanych  w  roku  obrotowym  zmian  metod

księgowości

Nie dotyczy.

5. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku 

obrotowego zmian w sporządzaniu sprawozdania finansowego.

Nie dotyczy

                                                                                                 Zarząd Stowarzyszenia:

Aleksandra Celina Kobiela – Prezes Zarządu…………….……………………………………

Magdalena Gołębiewska – Wiceprezes Zarządu…….…………………………………………

Grażyna Helena Bronk – Sekretarz…....………………………………………………………..

Monika Agnieszka Rychert – członek Zarządu………...................…………………………….

Dariusz Michał Sobczyński – Skarbnik…………………………………………………………

Kartuzy, dn. 31.03.2017 r.

Załączniki:
1/ Bilans
2/ Rachunek zysków i strat /wariant porównawczy/
3/ Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu

INFORMACJA DODATKOWA



1. Informacje identyfikujące jednostkę:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Heweliusz

ul. Armii Krajowej 2e, 83-330 Żukowo

NIP 589-201-33-09

Regon 22204141200000

Sprawozdanie  finansowe  Stowarzyszenia  Przyjaciół  Szkoły  Heweliusz  z  siedzibą

w Żukowie  (83-330 ), ul. Armii Krajowej 2e zostało sporządzone zgodnie z Ustawą

z dnia  29  września  1994  roku  o  rachunkowości  oraz  Rozporządzeniem  Ministra

Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

dla  niektórych  jednostek  niebędących  spółkami  handlowymi,  nie  prowadzącymi

działalności gospodarczej (zwane w dalszej treści Rozporządzeniem). 

Stowarzyszenie  dokonało  wpisu  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  w  Rejestrze

Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000496944

2. Prezentacja sprawozdań finansowych 

Stowarzyszenie  prezentuje  sprawozdanie  finansowe  za  okres  obrotowy

rozpoczynający się 01.01.2016 roku i kończący się 31.12.2016 roku. Sprawozdanie

finansowe jest sporządzone za kolejny rok działalności organizacji.

Sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  przy  założeniu  kontynuowania

działalności  statutowej przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości,

obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym

istotnie  zakresie.  Nie  istnieją  również  okoliczności  wskazujące  na  zagrożenie

kontynuowania działalności statutowej. Stowarzyszenie w 2016 roku nie prowadziło

działalności  gospodarczej,  w  związku  z  tym  sprawozdanie  sporządzono  zgodnie  

z przepisami w/w Rozporządzenia w formie uproszczonej.  

3. Przyjęte zasady rachunkowości 

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości.

4. Stosowane  metody  i  zasady  rachunkowości  oraz  metody  wyceny  aktywów

i pasywów.  



Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad

rachunkowości  określonych  ustawą  o  rachunkowości  oraz  odrębnych  przepisów

regulujących zasady gospodarki finansowej fundacji i stowarzyszeń. 

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie w formie uproszczonej określonej przepisami

Rozporządzenia  Ministra  Finansów  dla  jednostek  nie  prowadzących  działalności

gospodarczej. 

Wynik  finansowy  Stowarzyszenia  za  dany  okres  obrotowy  obejmuje  wszystkie

osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami

koszty zgodne z zasadami memoriału,  współmierności  przychodów i kosztów oraz

ostrożnej wyceny. 

4.1 Rachunek wyników 

      4.1.1 Przychody 

Przychody  z  działalności  statutowej  obejmują  otrzymane  środki  pieniężne  i  inne

aktywa  finansowe  ze  źródeł  określonych  przepisami  prawa  lub  statutem,  a  także

przychody finansowe.  

      4.1.2. Koszty 

Koszty  działalności  Stowarzyszenia  to  koszty  realizacji  zadań  statutowych,  w tym

również świadczeń określonych statutem. 

Do kosztów w rachunku wyników zalicza się: 

-  koszty  realizacji  zadań  statutowych,  czyli  związane  z  wykonywaniem  przez

stowarzyszenie zadań przewidzianych statutem, 

- koszty administracyjne. 

     

4.2 Bilans  

4.2.1  Środki  pieniężne wykazuje  się  w  wartości  nominalnej.  Obejmują  one  środki

pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych oraz tzw. Środki pieniężne w drodze. 

4.2.2 Fundusz statutowy- wykazuje się w wysokości określonej w statucie. 

4.2.3  Wynik  finansowy netto  za  rok  obrotowy-  wykazuje  się  różnicą  pomiędzy

przychodami a kosztami za dany rok obrotowy.

Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym 

Nie dokonano zmian zasad rachunkowości. 



Ponieważ  Stowarzyszenie  nie  prowadzi  działalności  gospodarczej,  bilans  i  rachunek

wyników  sporządzono  w  sposób  uproszczony,  zgodnie  z  przepisami  Rozporządzenia

w sprawie sprawozdań dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej. 

5. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł,

w tym przychodów określonych statutem 

Dotacje i darowizny pieniężne                21 555,92 zł                                         

Razem:                                                         21 555,92 zł

Koszty poniesione w roku sprawozdawczym

Koszty działań statutowych                          11 625,68 zł                 

Razem                                                          11 625,68 zł


