
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres  

od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

„Stowarzyszenie na Rzecz Uczniów i Absolwentów ZS nr. 105 oraz Ich Rodzin TRWANIE” 

 

Nie nastąpiły zmiany metod księgowania 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 31.12.2020 r. są zgodne z 

Ustawą o Rachunkowości z dnia 29.04.1994 r. 

Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych. 

 

Środki pieniężne w kwocie 49 173,15 PLN obejmują pieniądze w kasie i jednostki pieniężne na 

rachunku bankowym. 

Są wycenione i wykazane w wartości nominalnej. 

 

Fundusze własne stanowią fundusze tworzone przez stowarzyszenie zgodnie z obowiązującym 

prawem tj. właściwymi ustawami. Do funduszy własnych zaliczane są wyniki z lat ubiegłych oraz 

zysk/strata osiągnięte w bieżącym roku obrotowym. 

Fundusze wykazane są w wartościach nominalnych. 

 

Wartość nominalna funduszy wynosi:    49 173,15 zł 

W tym: 

Wynik roku bieżącego:     -14 746,81 zł 

Wynik z lat ubiegłych:     63 919,96 zł 

 

Przychody statutowe składają się z: 

 

- Składki członkowskie         280,00 zł 

- Darowizny    32 566,00 zł  

- Wpłaty uczestników zadań  22 200,00 zł 

- Dofinansowania   27 291,84 zł 

( w tym: 17 291,84 zł – dot. Rozliczenia roku 2019) 

 

Koszty realizacji zadań statutowych 

 

- Kalendarze promujące stowarzyszenie    1 566,52 zł 

- Teatr Nie Wielki           91,80 zł 

- Kolonia w Kudowie Zdrój        345,69 zł 

- III Bal Charytatywny    16 720,00 zł 

- Wyjazd do Srebrnej Góry     1 000,00 zł 

- 1% Sport       2 444,98 zł 

- XXI Festiwal Sztuki Naszych Dzieci  12 854,66 zł 

 

 

- Doposażenie szkoły    59 901,00 zł 



 W tym: 

 - materiały plastyczne do świetlicy szkolnej      834,12 zł 

 - wyposażenie pracowni ceramicznej    1 070,40 zł 

 - ułożenie kostki brukowej     1 700,00 zł 

 - materiały do pracowni technicznej       439,59 zł 

 - doposażenie pracowni muzycznej    1 030,00 zł 

 - doposażenie pracowni zajęć kreatywnych   1 157,99 zł 

 - doposażenie pracowni fotograficznej    1 075,00 zł 

 - doposażenie pracowni sensorycznej       500,00 zł 

 - kontener      15 682,50 zł 

 - Magiczny dywan      9 490,00 zł 

 - Szafki do szkoły      3 173,40 zł 

 - Pomoc w komunikacji alternatywnej    2 734,00 zł 

 - domek ogrodowy/narzędziowy    1 699,00 zł 

 - Piec      19 315,00 zł 

 

Koszty administracyjne wyniosły 2 160,00 zł i składają się z następujących pozycji: 

 

- Usługi obce: 

 - usł. Księgowe  1 722,00 zł 

 - usł. Pocztowe       64,30 zł 

 - koszty bankowe    373,70 zł 

 

Wynik finansowy w kwocie -14 746,81 zł (wartość ujemna) podlega w całości zwolnieniu z PDOP na 

podstawie art.. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy. 

 

W roku 2020 Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników na podstawie umowy o prace. 

Zatrudnienia dokonywane były w oparciu o umowy cywilno-prawne w celu wykonania zadań 

statutowych. 

 

 

 

Data sporządzenia 30.04.2021 r. 


