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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA
ROK 2016
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZSPiG
w PORAJOWIE „JAN III i DZIECI”
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Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29
września 1994roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz 694 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15
listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami
handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539). Na sprawozdanie finansowe
składa się:


bilans



rachunek wyników



informacja dodatkowa (obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
informacje i objaśnienia).

I.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 ROK

1. Nazwa:Stowarzyszenie

Przyjaciół ZSPiG w Porajowie „Jan III i Dzieci” z

siedzibą w Porajowie.
59-921 Porajów, ul. Górnicza 1c

2. Adres siedziby:

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:

9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowanych
4. Sąd prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego 53-630 Wrocław, ul. Poznańska 16

5. Data wpisu: 06.02.2014
6. Numer KRS:

0000497304

7. Numer REGON:022384851
8. Władze Organizacji (funkcja, nazwiska i imię):

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Spyra Barbara
Członek Komisji Rewizyjnej – Sadowska Joanna
Członek Komisji Rewizyjnej – Stawicka-CzerskaWenata
Członek I – Fijałkowska Sylwia
Członek II – Daniluk Dorota
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Zarząd:
Prezes – Wrzesiński Sebastian
Wiceprezes – Rdzanek Ewa
Sekretarz – Pruchnicki Edward
Skarbnik – Paulina Bancerz
Członek I – Kurantowicz Cecylia
Członek II – Jarosz Grażyna
Członek III – Skonka Klaudia
Członek IV – Kapica Jolanta
Członek V – Lenarcik Edyta

9. Cele statutowe organizacji:


Rozwój i wspieranie bazy dydaktycznej ZSPiG w Porajowie.



Modernizowanie bazy dydaktycznej i zdobywanie dodatkowych środków finansowych, materialnych dla
ZSPiG w Porajowie.



Promowanie szkoły oraz jej uczniów w środowisku lokalnym oraz w regionie.



Promowanie zdrowego stylu życia.



Współpraca i wymiana doświadczeń z placówkami oświatowymi krajów ościennych.



Zapewnienie optymalnych i bezpiecznych warunków do nauki i pracy.



Ochrona tradycji i wartości szkoły.



Szeroko rozumiana pomoc dzieciom.



Wspieranie dzieci niepełnosprawnych w formie terapii zajęciowej.



Wspieranie dzieci z rodzin ubogich (nagłe wypadki: choroba, powódź, tajfun, zdarzenia losowe).



Wspieranie dzieci i ich rodzin zagrożonych patologią społeczną.



Zapewnienie możliwości szkoleń dla nauczycieli, rodziców i dzieci.



Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami o podobnych celach działania.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności pozastatutowej.
10.Wskazanie okresu trwania działalności organizacji:

Okres trwania działalności stowarzyszenia nie jest ograniczony.
11. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
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12.Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację w dającej się przewidzieć przyszłości.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nie
działalności.
13. Środki trwałe oraz wartości niematerialne nie występują:

 Stosowana jest metoda kasowa
 Zobowiązania wyceniane są wg wartości nominalnej.
14. Nadwyżka środków pieniężnych z danego roku obrotowego przeznaczana będzie w okresie następnym na
realizację celów statutowych.

II.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.Stosowanie metody wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ewentualnych ich zmian w stosunku do roku
poprzedniego

W sprawozdaniu finansowym stowarzyszenie wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich
treścią ekonomiczną. Wynik finansowy stowarzyszenia za dany rok obejmuje wszystkie
osiągnięcia i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty
zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Środki pieniężne w walucie polskiej wskazuje się w wartości nominalnej.
2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Na aktywa stowarzyszenia składają się aktywa obrotowe, które obejmują środki pieniężne
znajdujące się na rachunku bankowym rachunku bieżącym w wysokości 1597,82 zł oraz środki
pieniężne znajdujące się w kasie w wysokości 3403,00 zł.
Na pasywa stowarzyszenia składają się:
- wynik finansowy netto za rok obrotowy w wysokości 5000,82zł.
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3. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł , w tym przychodów określonych
statutem z podziałem na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.

Na przychody stowarzyszenia w roku obrotowym 2016 składają się:
a) przychody określone statutem w całości przeznaczone na działalność statutową nieodpłatną;
 Składki brutto określone statutem – 1785,00 zł.
 darowizny pieniężne –2050,00 zł.
 przychody z „Majówki” –1015,54 zł
 przychód z „Warsztatów Bożonarodzeniowych” – 1300 zł
b) przychody finansowe (odsetki bankowe od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku
bankowym) – 0,00zł.
4. Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem, o
strukturze kosztów administracyjnych oraz podziale kosztów na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.

Wszystkie koszty poniesione przez stowarzyszenie w roku obrotowym 2016 przypadają na
działalność statutową nieodpłatną.
Na koszty stowarzyszenia składają się:
a)koszty administracyjne: 69,00 zł
- usługi obce
w tym

opłaty bankowe: 69,00 zł.
pozostałe koszty administracyjne: 0,00 zł

b) koszty statutowe: 3221,34 zł
5. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością
statutową.Stowarzyszenie

nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń oraz nie posiada innych

zobowiązań związanych z działalnością statutową.
6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy wykorzystywany jest zgodnie ze statutem stowarzyszenia.
7. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Stowarzyszenie nie przewiduje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i
źródeł ich finansowania.
Porajów, dnia 24.02.2017r.
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