
Sprawozdanie merytoryczno – finansowe  
Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 
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za rok obrotowy 2012 

 
 
 

Informacja dodatkowa 
 
Wprowadzenie. 
 
1/ Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki 
oraz wskazanie właściwego sądu lub 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. 
Podstawowym celem jest prowadzenie społecznie działalności statutowej 
nieodpłatnej przez członków Stowarzyszenia. Działają oni zgodnie z 
obowiązującym porządkiem prawnym. Terenem działania Stowarzyszenia jest 
miasto Rzeszów i okolice. Główna działalność to prowadzenie społecznej szkoły 
podstawowej, gimnazjum i klasy zerowej. 
Czas trwania jednostki jest nieograniczony. Jednostka działa na podstawie 
przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 
z 2011 r. nr 79 poz. 855 z późn. zmianami) oraz w oparciu o Ustawę z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 
2010 r. nr 234 poz. 1536) 
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 w 
Rzeszowie. 
2/ Sprawozdanie finansowe 
a/ Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 
b/ Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności statutowej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz 
niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania 
działalności. 
3/ Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz rozpoznawania 
przychodów i kosztów. 
 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o 
rachunkowości według zasady kosztu historycznego oraz zgodnie z 



Rozporządzenie4m Ministra Finansów, z tym, że zgodnie z rozporządzeniem 
jednostka może zrezygnować ze stosowania zasady ostrożnej wyceny określonej 
w ustawie o rachunkowości, jednakże sprawozdanie za bieżący rok zostało 
sporządzone przy uwzględnieniu powyższej zasady. 
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, 
stanowiących załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych. 
Aktywa: 
a/ środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny 
nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub 
umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Do amortyzacji środków 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki podatkowe. 
b/ Należności krótkoterminowe; 
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty 
Pasywa: 
a/ wynik finansowy 
Wynik finansowy ogółem obejmuje wynik na działalności statutowej (różnica 
między przychodami statutowymi, a kosztami związanymi z realizacją zadań 
statutowych i kosztami  administracyjnymi) powiększonymi o pozostałe 
przychody i przychody finansowe oraz pomniejszony o pozostałe koszty i 
koszty finansowe. 
Różnica między przychodami i kosztami ustalona w rachunku wyników, 
zwiększa przychody lub koszty w następnym roku. ( po zatwierdzeniu rocznego 
sprawozdania finansowego ) 
b/ Zobowiązania krótkoterminowe 
 Zobowiązania krótkoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej 
zapłaty.  
4/ Rozpoznawanie przychodów i kosztów: 
Do przychodów zaliczane są otrzymywane środki pieniężne ( w tym składki 
członkowskie) i inne aktywa finansowe, w tym dotacje, subwencje na realizacje 
zadań statutowych, otrzymywane składniki majątkowe, a także kwoty należne 
ze sprzedaży składników majątkowych oraz przychody finansowe. 
Do kosztów działalności zaliczane są koszty związane z realizacją zadań 
statutowych oraz koszty administracyjne jednostki takie jak wynagrodzenia, 
ubezpieczenia pracowników , zużycie materiałów, zakup usług obcych oraz 
pozostałe koszty o charakterze administracyjnym. 
Koszty projektów księgowane są w rozbiciu na poszczególne projekty zgodnie z 
otrzymanymi dotacjami i w podziale na tytuły kosztów w układzie niezbędnym 
do prawidłowego rozliczenia danego projektu 

5/ Rzeczone aktywa trwałe – środki trwałe 
 



Nazwa grupy Stan na początek roku Rozchody Stan na koniec 
roku 

1. grunty 
2. boisko sportowe 
3. budynki lokalne 
4. urządzenia techniczne i maszyny 
5.środki transportowe 
6.inne środki trwałe 

 
20 000 
200 903,20 
23 035,- 
- 
9 091,70 

 
- 
- 
2 148,00 
 
3 726,70 

 
20 000 
200 903,20 
20 887,- 
- 
5365,- 

Razem 253 029,90 5 874,70 247 155,20 
b/ umorzenie środków trwałych 
Nazwa grupy 
składników majątku 
trwałego 

Stan na początek 
roku 

Inne zwiększenie zmniejszenie Stan na koniec roku 

1.grunty 
2.budynki lokale 
obiekty inżynierii 
lądowej 
3.urządzenia 
techniczne i 
maszyny 
4.Środki transportu 
5. Inne środki 
trwałe 

 
 
 
128 341,20 
 
 
22 664,81 
- 
 
9 939,60 

5022,55 
 
 
 
 
 
1 096,99 

 
 
 
 
 
 
2 148,- 
 
 
3 726,90 

133 363,75 
 
 
 
 
 
21 613,80 
 
 
6 212,70 

Razem 160 945,61 6 119,54 5 874,90 191 190,25 
 

c/ grunty użytkowane wieczyście – 46,64 a ,  środki trwałe używane na 
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów – nie występują 
Zobowiązania wobec budżetu państwa i gminy z tytułu praw własności 
budynków i budowli – nie wystepują 
6/ Należności na dzień 31.12.2012 r. 
- z tytułu wynagrodzeń – 576,98 
- z dostawcami i odbiorcami 8 029,04 
Razem     8 606,02 
7/ zobowiązania długoterminowe – nie wystepują 
8/ zobowiązania krótkoterminowe 
Zobowiązania z tytułu Początek roku obrotowego Koniec roku obrotowego 
1.Kredytów, pożyczek 
2. dostaw i usług 
3. podatków 
4. ubezpieczeń społecznych 
5.wynagrodzeń 
6. zobowiązań wekslowych 
7.innych zobowiązań 

- 
2 899,35 
1100,52 
9 436,98 
95,46 
 
50,- 

- 
3 310,99 
 
13 136,82 
187,92 
 
996,93 

razem 13 582,31 17 632,66 

 
- Informacja na temat zysków i strat materialnych 
Wyszczególnienie Rok bieżący 
Zyski nadzwyczajne losowe 
Straty nadzwyczajne losowe 
Straty nadzwyczajne umorzenie przedawnionych 
należności 

- 
- 
 
- 

razem - 



Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł, w 
tym przychodów określonych statutem z podziałem na działalność statutową 
odpłatną i nieodpłatną. 
Przychody z działalności  statutowej                              1 394 068,80 
Składki określone statutem                                                    1 640,- 
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej          1 392 428,80 
W tym: wpłaty 1% podatku                                                 10 482,50 
             Wpłaty na wymianę polsko – niemiecką                  4 108,56 
              
Dotacje                                                           802 199,58 
Darowizny od osób fizycznych                             547,- 
Darowizny od osób prawnych                               743,40 
Wpłaty na kolonie                                             46 900,- 
Wpłaty na półkolonie                                          3 900,- 
Wpłaty z pikniku                                                    125,04 
Wpłaty za ksero                                                          7,65 
Wpłaty za duplikat świadectwa                               26,- 
Wpłaty na konkurs                                                 310,- 
Wpłaty za świetlice                                             7 794,- 
Wpisowe                                                            12 990,- 
Za wynajem pomieszczeń                                    8 805,- 
Na Fundusz remontowy                                     13 987,- 
Czesne                                                              447 147,- 
Wpłaty na kółka                                                  3 060,- 
 
Przychody finansowe                                           1 384,71 
Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne określone 
statutem, o strukturze kosztów administracyjnych oraz o podziale kosztów na 
działalność statutową odpłatną i nieodpłatną 
Wyszczególnienie Koszty za rok poprzedni Koszty za rok podatkowy 
Koszty realizacji zadań statutowych 
Koszty administracyjne 
Materiały i energia 
Usługi obce 
Wynagrodzenia i narzuty na 
wynagrodzenia 
Pozostałe koszty 
Podatki i opłaty 
Amortyzacja 

12 664,93 
1 409 017,09 
85 677,12 
163 059,68 
 
1 116 756,46 
36 073,61 
1 965,92 
5 484,30 

980 855,81 
317 005,78 
88 919,05 
39 167,66 
 
150 895,13 
31 903,80 
- 
6 120,14 

razem 1 421 682,02 1 297 861,59 
 

 
Objaśnienia struktury środków pieniężnych 
 Stan na początek roku Stan na koniec roku 
Środki pieniężne i inne 
krótkoterminowe aktywa 
finansowe 
Razem 

 
 
 
172 021,06 

 
 
 
266 090,50 



a/ środki pieniężne w kasie 
b/środki pieniężne w banku 
c/ środki pieniężne na 
pomocniczych r-kach bankowych 
środki pieniężne gromadzone na 
rachunku bankowym 
Stowarzyszenia 

1 185,76 
167 481,62 
 
3 353,68 
 
 
38 611,14 

141,32 
264 987,47 
 
961,71 
 
 
50 357,84 
 

 
 
Wynik podatkowy 
 Zgodnie z art.17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 
1992 r. dochody Stowarzyszenia wolne są od podatku dochodowego od osób prawnych. 
 
Przeciętne zatrudnienie 
W 2011 r. na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było przeciętnie 36 osób  
 w przeliczeniu na pełne etaty 24,20.                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Sprawozdanie 
Finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu szkół Społecznych Nr 1  

w Rzeszowie za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 
 

I . Stan środków pieniężnych w banku na 1.01.2012 r.                                 38 611,14 
II. Przychody ogółem                                                                                     16 684,37 
 W tym: - składki członkowskie                                                                       1 640,- 
              - wpłaty na wymianę polsko – niemiecką                                           4 108,56 
              - odsetki bankowe                                                                                      3,31 
              - wpłaty 1% podatku dochodowego                                                  10 482,50 
              - wpłaty czesnego ( kwota do refundacji na konto szkoły)                    450,- 
III..Koszty ogółem                                                                                           30 469,68 
W tym: - koszty wynagrodzeń za pełnienie funkcji pośrednika językowego     360,- 
             - delegacje  
               ( koszt poniesiony dla potrzeb wymiany polsko – niemieckiej)            800,- 
             - imprezy kulturalno – oświatowe 
               ( koszt poniesiony dla potrzeb wymiany polsko – niemieckiej)            525,- 
             - zużycie materiałów dla potrzeb wymiany polsko – niemieckiej            480,50 
             - zużycie materiałów                                                                            6 304,01 
             - zużycie sprzętu                                                                                  3 875,99 
             - artykuły żywności 
                ( zakup dla uczniów z okazji Dnia Św. Mikołaja)                               122,01 
             - koszty usług obcych                                                                         15 699,80 
               a/ obsługa imprezy szkolnej dla uczniów                                               150,- 
               b/ remonty budynku szkoły                                                              15 549,80 
             - pozostałe koszty administracyjne                                                       2 102,37 
             a/ opłaty bankowe                                                                                   567,40  
             b/ rozmowy komórkowe                                                                       1 160,86 
             c/ materiały biurowe                                                                                   41,91 
             d/ opłaty pocztowe                                                                                      37,- 
             e/ porady prawne                                                                                       295,20 
             f/ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                                         200,00 
IV Środki pieniężne w banku wg stanu na 31.12.2012 r.                                  24 825,83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


