
Wskazanie okresu trwania  działalności Stowarzyszenia:

 czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem jest nieograniczony.

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:
 przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1.01.2006 r. Do 31.12.2006 r.
Rok podatkowy w Stowarzyszeniu pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  przy  założeniu  kontynuowania  działalności
statutowej. Nie występują przesłanki zagrażające dalszej działalności Stowarzyszenia.

Sprawozdanie  finansowe  za  2006  r.  sporządzone  zostało  na  podstawie  ksiąg  rachunkowych
prowadzonych  w  roku  obrotowym  zgodnie  z  dokumentacją  przyjętych  zasad  rachunkowości,
ustaloną i wprowadzoną do stosowania uchwałą Zarządu w sprawie ustalenia Zakładowego Planu
Kont  i  przyjętej  polityki  rachunkowości  w  sposób  zgodny  w  szczególności  z  ustawą  
o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.  (Dz. U. Nr 12 poz. 591 z późn. zmianami), a także w oparciu
o  Rozporządzenie  Ministra  Finansów  z  dnia  15.11.2001  r.  w  sprawie  szczególnych  zasad
rachunkowości  dla  niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi,  nie prowadzących
działalności gospodarczej (Dz.U. Z 2001 r. Nr 137 poz. 1539 oraz z 2003 r. Nr 11 poz. 117 )
Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W  sprawozdaniu  finansowym  wykazuje  się  zdarzenia  gospodarcze  zgodnie  z  ich  treścią
ekonomiczną.

Do  przychodów  Stowarzyszenia  zalicza  się  otrzymane  środki  pieniężne  i  inne  aktywa
finansowe ze  środków określonych odrębnymi  przepisami  prawa  i  statutem,  w tym otrzymane
składki statutowe, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne w sprzedaży
składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje, subwencje, wpłaty czesnego, wpisowego,
darowizny finansowe, wpłaty na kolonie, za wynajem pomieszczeń, za świetlicę. 

Do kosztów działalności zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych.
Za  koszty  uważa  się  również  koszty  administracyjne,  a  w  szczególności  wynagrodzenia  oraz
ubezpieczenia  społeczne  i  inne  świadczenia  na  rzecz  pracowników,  odpisy  amortyzacyjne  lub
umorzeniowe środków trwałych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty 
o charakterze administracyjnym.
Różnica pomiędzy przychodami a kosztami ustalona w rachunku wyników, zwiększa odpowiednio
przychody lub koszty w następnym roku obrotowym. Różnicę dodatnią można również zaliczyć na
zwiększenie funduszu statutowego.
Wynik  finansowy  Stowarzyszenia  za  dany  rok  obrotowy  obejmuje  wszystkie  osiągnięte  
i  przypadające  na  jej  rzecz  przychody  oraz  związane  z  tymi  przychodami  koszty  memoriału
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Do niniejszego sprawozdania dołączono następujące dokumenty:
1/ Bilans na dzień 31.12.2006 r.
2/ Rachunek wyników od 1.01.2006r. do 31.12.2006r.
3/ Informacja dodatkowa



Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego

Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie
za rok 2006

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 w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym RP.
Terenem działania Stowarzyszenie jest miasto Rzeszów i okolice gminy.
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie społecznych szkół podstawowych, gimnazjalnych,
licealnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli, wspomaganie ich funkcjonowania, troska o
rozwój i wychowanie uczęszczających do nich dzieci i młodzieży w duchu etyki katolickiej.
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. Wskazanie 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 1.01.2006 r. do
31.12.2006 r.

4. Wskazanie, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące
na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
4.1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
przez jednostkę w 2007 r. oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania działalności.
Rachunek zysków i strat minionego roku obrotowego wykazuje zysk netto z całokształtu
działalności Stowarzyszenia w wysokości 33783,31

5. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów:
5.1. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości
ustaloną i wprowadzona do stosowania postanowieniem uchwały Zarządu.
a/ zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
b/ zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania 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, zakładowe zasady metody i wzory
wybrano spośród  możliwych do stosowania zasad, metodi wzorów dopuszczonych Ustawą o
rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. Z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zmianami i
wprowadzono je na okres wieloletni.
5.2. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.
5.2.1. Metody wyceny aktywów i pasywów:



a/ środki trwałe o wartości do 3500,00 zł. amortyzowane były jednorazowo po ich wydaniu do
użytkowania
b/ jednostka nie posiada własnych gruntów, a budynek Szkoły wybudowany jest na gruntach
przekazanych w wieczyste użytkowanie
c/ pozostałe środki trwałe amortyzowane były metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych
w Wykazie Rocznych Stawek Amortyzacyjnych stanowiących załącznik nr 1 do ustawy o
podatku o ;podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 27.07.2002 r. (dz.U. Z 2002 r. Nr 141
poz. 1179 ) z późniejszymi zmianami)
d/ wartości niematerialne i prawne są w ewidencji pozaksięgowej
e/ należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty 
f/ środki pieniężne w kasie i w banku wyceniono wg wartości nominalnej
g/ zbiory biblioteczne ujmowane są w ewidencji pozaksięgowej
5.2.2. W trakcie roku nie dokonywano zmian metod rachunkowości i wyceny
5.2.3. W bieżącym roku nie zmieniono 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
a/ rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe:

Nazwa grupy Stan na początek
roku

Przychody Stan na koniec
roku

1/ grunty - - -
2/ budynki, lokale,obiekty
inżynierii lądowej

-
200903,2 200903,2

3/ urządzenia techniczne i
maszyny 208885,01 2149,99 23035
4/ środki trwałe - - -
5/ inne środki trwałe 7409 1682,7 9091,7
6/razem 28294,01 204735,89 233029,9
6.   

 b/ umorzenie środków trwałych
Nazwa grupy środków majątku

trwałego
Stan na początek

roku
Inne zwiększenie Stan na koniec

roku
1/ grunty - - -
2/ budynki, lokale,obiekty inżynierii
lądowej

-
110562,9 110562,9

3/ urządzenia techniczne i maszyny 18407,71 2677 21084,71
4/ środki trwałe - - -
5/ inne środki trwałe 7409 - 7409
6/razem 25816,71 113239,9 139056,61

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 budynku i budowli – nie



występują
5/ Kapitał podstawowy jest własnością Stowarzyszenia
6/ Kapitały zapasowe i rezerwowe – nie występują
7/ Zysk z działalności statutowej tj. kwota 33783,31 zł. jako nadwyżka przychodów statutowych
nad kosztami statutowymi zwiększy fundusz Stowarzyszenia
8/ W bieżącym roku dokonano umorzenia nieściągalnych i przedawnionych należności na kwotę
26248,01 zł.
9/ Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość należności.
10/ Należność na dzień 31.12.2006 r.
– z tytułu czesnego                                                                                           23485,22

i wpisowego                                                                                                    5719,06
– z dostawcami i odbiorcami                                                                               771,03
– z tytułu wynagrodzeń                                                                                          98,72
– rozrachunki publiczno prawne                                                                        5658,30

Razem                                                                                                            35732,30
11/ Zobowiązania długoterminowe -  nie występują
12/ Zobowiązania krótkoterminowe:

Zobowiązania z tytułu Początek roku obrotowego Koniec roku obrotowego
1/ kredytów,pożyczek - -
2/ dostaw i usług 200,27 22964,11
3/ podatków 5500,2
4/ubezpieczeń społecznych - -
5/wynagrodzeń 154,58
6/zobowiązań wekslowych -
7/innych zobowiązań 15
Razem 5870,05 22964,11

II. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowego

Strukturę rzeczową przychodów przedstawia poniższa tabela:
Wyszczególnienie Przychody na rok

poprzedni
Przychody na rok

obrotowy
Przychody razem z tego:

- z działalności statutowej

w tym: dotacja

- pozostałe przychody

764221,48

-

309285,-

454936,48

905628,98

-

412311,-

493317,98

Informacja o kosztach według rodzajów:



Wyszczególnienie Koszty za rok poprzedni Koszty za rok obrotowy
Zużycie materiałów

zużycie energii

usługi obce

wynagrodzenia

narzuty na wynagrodzenia

krajowe podróże służbowe

pozostałe koszty

podatki i opłaty

Ogółem

38409,17

24731,26

89338,19

496249,78

100151,67

4562,-

19000,-

2145,80

774587,87

36651,88

26522,07

112049,56

558144,86

108698,47

6034,-

20507,37

3237,46

871845,67

Objaśnienie struktury środków pieniężnych
                                                                                                               stan na
                                                                                  początek roku                     koniec roku
środki pieniężne i inne krótkoterminowe
aktywa finansowe razem                                             43438,26                          107659,67
w tym:
1/ środki pieniężne w kasie                                            1433,51                               597,41
2/środki pieniężne na rachunku bankowym                 37846,60                         104913,90
3/ środki pieniężne na rachunkach bankowych              4158,15                             2148,36

V
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu

finansowym za rok obrotowy  nie występują
2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w

bilansie oraz rachunku wyników – nie wystąpiły 


