
Informacja dodatkowa 
do sprawozdania finansowego 

Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych  Nr 1 
w Rzeszowie za 2009 r. 

1/ Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności 
jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu 
prowadzącego rejestr: 
1.1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół 
Społecznych Nr 1 35-112 Rzeszów ul. Bohaterów 26 
1.2. Podstawowy przedmiot działalności: 
- nieodpłatna działalność statutowa Stowarzyszenie opiera swoją 
działalność na pracy społecznej ogółu członków, działających zgodnie  
z obowiązującym porządkiem prawnym RP. Terenem działania 
Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów i okolice. 
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie społecznej szkoły podstawowej, 
gimnazjum i klasy zerowej. 
1.3. Właściwy sąd prowadzący rejestr: 
Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000064187 w Sądzie 
Rejonowym – Sądzie Gospodarczym Wydział XII Krajowego Rejestru 
Sądowego ul. Trembeckiego 11 A w Rzeszowie. 
2/ Wskazania czasu trwania działalności jednostki: 
2.1. Czas działania jednostki jest nieograniczony 
3/ Wskazania okresu objętego sprawozdaniem: 
3.1. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 
1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 
4/ Wskazanie czy sprawozdanie zostało sporządzone przy załoŜeniu 
kontynuowaniu działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć 
przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagroŜenie 
kontynuowania przez nią działalności: 
4.1.Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu 
kontynuowania działalności przez jednostkę w 2010 r. oraz Ŝe nie istnieją 
okoliczności wskazujące na zagroŜenie kontynuowania działalności. 
Rachunek zysków i strat minionego roku obrotowego wykazuje zysk 
 z działalności w wysokości 89418,43 zł. 
5/ Omówienie przyjętych zasad rachunkowości w tym metod wyceny 
aktywów i pasywów 
5.1.Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg 
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rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z 
dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości wprowadzonych do 
stosowania uchwałą Zarządu 
a/ zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych 
b/ zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku 
finansowego 
c/ zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont 
d/ wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem 
zysków i strat 
e/ w sposób zgodny z obowiązującą ustawą o rachunkowości wybrano 
zasady i metody spośród moŜliwych do stosowania zasad oraz 
wprowadzono je na okres wieloletni. 
5.2. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego. 
5.2.1. Metody wyceny aktywów i pasywów 
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia 
pomniejszone o odpisy umorzeniowe 
- przedmioty majątkowe o niskiej wartości tj. do 3500 zł. odpisywane są 
w koszty z chwilą zakupu i ewidencjonowane w ksiąŜkach 
inwentarzowych 
- materiały ewidencjonuje się wg cen zakupu odpisywane są w koszty w 
100% z chwilą zakupu 
- naleŜności i zobowiązania wg kont zespołu 2 
- umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wg 
stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 
17.01.1997 r. (Dz.U. Nr 6 poz. 35 z późniejszymi zmianami) w oparciu o 
plan amortyzacji (umorzenia) zawierające stawki % rocznych odpisów 
poszczególnych środków trwałych. 
Kwoty odpisów naliczane są metodą liniową 
- Środki pienięŜne w kasie i w banku wyceniane wg wartości nominalnej 
- Zbiory biblioteczne ujmowane są w ewidencji pozaksięgowej 
5.2.2. W trakcie roku nie dokonano zmian metod rachunkowości i 
wyceny 
5.2.3. W bieŜącym roku nie zmieniano sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego w stosunku do lat ubiegłych 
5.2.4. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym 
 
Dodatkowe informacje i objaśnienia. 

I. Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach bilansu: 
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a/ rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe ZSS Nr 1 w Rzeszowie 

Nazwa grupy Stan na początek roku Przychody Stan na koniec roku 
1/ grunty 
2/ boisko sportowe 
3/ budynki lokalne, 
Obiekty inŜynierii lądowej 
4/ urządzenia techniczne 
   i maszyny 
5/ środki transportu 
6/ inne środki trwałe 

- 
20000 

200903,20 
 

23035,- 
 
 

9091,70 

 - 
2000,- 

200903,20 
 

23035,- 
 
 

9091,70 

Razem 253029,90  253029,90 
b/ umorzenie środków trwałych 

Nazwa grupy 
Składników majątku trwałego 

Stan na początek roku Inne 
zwiększenia 

Stan na koniec roku 

1/ grunty 
2/ budynki lokalne, 
Obiekty inŜynierii lądowej 
3/ urządzenia techniczne 
I maszyny 
4/ środki transportu 
5/ inne środki trwałe 

- 
115072,70 

 
21278,51 

 
- 

8140,- 

- 
4422,70 

 
462,10 

 
- 

599,80 

- 
119495,40 

 
21375,41 

 
- 

8739,80 

Razem 144491,21 5484,60 147258,81 
 

C/ grunty uŜytkowe wieczyste - 46,64 a 
Środki trwałe uŜywane na podstawie umów najmu, dzierŜawy i innych 
umów– nie występują. 
Zobowiązania wobec budŜetu państwa i gminy z tytułu praw własności 
budynku i budowli – nie występują. 
5. Kapitał podstawowy jest własnością Stowarzyszenia. 
6. Kapitały zapasowe i rezerwowe – nie występują. 
7. Zysk w wysokości 89418,43 zwiększy fundusz jednostki. 
9. Nie dokonano Ŝadnych odpisów aktualizujących wartość naleŜności. 
10.NaleŜnosci na dzień 31.12.2009 r. 
- z budŜetami 16834,47 
– z tytułu wynagrodzeń 841,69 
– z dostawcami i odbiorcami 12599,76 
– z funduszem socjalnym 771,03 
Razem 31046,95 
11. Zobowiązania długoterminowe – nie występują 
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12. Zobowiązania krótkoterminowe: 
Zobowiązania z tytułu Początek roku obrotowego Koniec roku obrotowego 
1.Kredytów, poŜyczek 
2.Dostaw i usług 
3.Podatków 
4.Ubezpieczeń społecznych 
5.Wynagrodzeń 
6.Zobowiązań wekslowych 
7.Innych zobowiązań 
RAZEM 

 
1579,63 

 
3391,10 

 
 

3122,- 
10517,49 

 
1457,73 

 
 

0,60 
 

                         409,- 
1867,33 

 
II. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku 

finansowym 
Strukturę rzeczową przychodów przedstawia następująca tabela 
Wyszczególnienie Przychody za rok poprzedni Przychody za rok obrotowy 
Przychody Stowarzyszenia i ZSS nr 1 
Przychody razem z tego: 
- z działalności statutowej 
- inne przychody statutowe 
w tym: dotacja 
- pozostałe dochody 

1353417,20 
 
 
 

625593 
727824,20 

1366576,21 
 

1366576,21 
 

712663,49 

 
Informacja o kosztach według rodzajów 
Wyszczególnienie Koszty za rok poprzedni Koszty za rok obrotowy 
ZuŜycie materiałów 
ZuŜycie energii 
Usługi obce 
Wynagrodzenie 
Narzuty na wynagrodzenie 
Krajowe podróŜe słuŜbowe 
Pozostałe koszty 
Podatki i opłaty 
Ogółem 

105799,61 
29607,94 
182811,10 
891754,15 
154426,78 
4220,50 
24821,02 

1485,- 
1394926,10 

42611,67 
30286,66 
105641,39 
923063,06 
137300,33 

3529,24 
33238,43 

1487 
1277157,78 

 

 
Objaśnienie struktury środków pienięŜnych 
 Stan na początek roku Stan na koniec roku 
Środki pienięŜne i inne krótkoterminowe 
Aktywa finansowe 
Razem 

 
 
119147,86 

 
 
201293,23 

1/ środki pienięŜne w kasie 697,05 2063,81 
2/ środki pienięŜne w banku 103858,14 198940,58 
3/ środki [pienięŜne na rachunkach bankowych 3990,54 288,84 
 

V 
1/ Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich 
ujętych w 
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy – nie występują 
2/ Informacja o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu 
bilansowym nie 
uwzględnionych w bilansie oraz rachunku wyników – nie wystąpiły 


