
Informacja  dodatkowa  do  sprawozdania finansowego za okres 

1 stycznia 2017 r.  do  31 grudnia  2017 r. 

„Stowarzyszenie na Rzecz Uczniów i Absolwentów ZS Nr 105 oraz Ich 

Rodzin  „TRWANIE” 
 

Nie nastąpiły zmiany metod księgowości i wyceny w roku obrotowym.  

Nie nastąpiły zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. 

      Podsumowanie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku      

finansowego. 

Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego  na dzień 31.12.2017 r. są 

zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29.09.1994r.  

Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych. 

Środki pieniężne  w kwocie  15 433,70  zł obejmują pieniądze oraz jednostki pieniężne 

(rozrachunkowe)   na rachunku bankowym. 

Środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej. 

Fundusze własne stanowią fundusze tworzone przez stowarzyszenie zgodnie z 

obowiązującym prawem, tj. właściwymi ustawami. Do funduszy  własnych zaliczane są 

także wyniki z lat ubiegłych. Fundusze wykazane są w wartościach nominalnych. 

Wartość nominalna Funduszy wynosi   15 433,70 zł. 

Jest to wynik roku bieżącego                             -     1 503,63  zł, 

         - wyniki  lat ubiegłych                             +   16 937,33  zł. 

                                           

Przychody statutowe -                                                     zł      49 515,51  

Przychody składają się z:      Składki                              zł           920,00              

                                                    Darowizny                         zł        2 423,51 

         Dofinansowania                zł      27 940,00    

                                                    Wpłaty 1 %                       zł       12 627,00 

                    Wpłaty uczestników         zł         2 400,00 

         Aukcja wyr.ceramicznych zł        3 205,00 

                                                     

Koszty realizacji działań statutowych –                        zł         49 803,93 

                                      Organizacja Festiwalu             zł           2 952,66 

                                      Wycieczka do Legolandu        zł          14 587,30   

                                      Podróże w czasie                      zł         15 225,54 

                                      Droga Sandry do zawodu         zł           1 219,83 

                                      Dofinansowania                        zł           7 260,01 

            Walne Zgromadzenie               zł               96,80 

            Pracownia ceramiczna             zł           2 831,34 

                                      Wyposażenie                            zł           2 511,70 

            Pozostałe koszty statutowe      zł           3 118,75  

 
 

Koszty administracyjne –    1 215,40  zł  składają się z następujących pozycji:  

- usługi obce -  księgowość        zł       787,20 

- usługi obce -  koszty bankowe                    zł       401,00   

- usługi obce – usługi pocztowe                               zł         27,20 
 

Przychody finansowe to odsetki bankowe w kwocie 0,19 zł. 
 

Wynik finansowy   wynosi – 1 503,63 zł (strata). 
 

      W roku 2017  Stowarzyszenie nie zatrudniało  pracowników na umowę o pracę,  

      na umowę  o dzieło i zlecenie.  
  
     Data sporządzenia: 09.03.2018 r. 

      


