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Propagowanie inicjatyw społeczno-gospodarczych. 
 Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki. 
 Działalność na rzecz oświaty, wychowania, nauki i kultury. 
 Organizowanie działalności oświatowej, kulturalnej, artystycznej, 

sportowej, społecznej i wychowawczej. 
 Rozwijanie uzdolnień twórczych i intelektualnych dzieci, młodzieży 

i dorosłych poprzez uczestniczenie w działalności oświatowej, 
kulturalnej, artystycznej, sportowej, społecznej i wychowawczej. 

 Działalność oświatowo – opiekuńcza na rzecz dzieci, młodzieży i 
dorosłych. 

 Działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, 
edukacji, oświaty i wychowania. 

 Wspieranie, organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu. 

 Działalność na rzecz osób bezrobotnych i wykluczonych 
społecznie. 

 Działalność na rzecz ochrony zdrowia, rehabilitacji i pomocy 
społecznej. 

 Przedsięwzięcia na rzecz ekologii, ochrony środowiska i ochrony 
zwierząt. 

 Działalność na rzecz uchodźców i mniejszości narodowych. 
 Działalność charytatywna. 
 Propagowanie historii tradycji narodowych. 
 Poprawa stanu poczucia bezpieczeństwa, społeczeństwa. 
 Realizacja działań edukacyjno – wychowawczych dla zapobiegania 

zagrożeniom. 
 Wspieranie zdolnych i ambitnych uczniów oraz studentów 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej w 
zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju. 

 Promocja i organizacja wolontariatu. 
 
 

1. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony  
w statucie 
 
Nieograniczony 

 
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 

 
01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 

 
3. Wskazanie , że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli  

w skład organizacji wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne 
sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe 
 
Nie dotyczy 

 
4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć 
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przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne 
zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności 
 
Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych 
zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie 

 
5.  Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 

 
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 
są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi 
zmianami, oraz ze zmianą Ustawy o rachunkowości z 11 lipca 2014 roku 
dotyczącą jednostek mikro zgodnie z  art. 3 ust. 1 punkt 2 w/w Ustawy. 
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest z uwzględnieniem uproszczonych 
zasad przewidzianych w zmianach ustawy o rachunkowości tj. zastosowanie 
art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust 4pkt 4, art. 48 ust 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust 
4. Założono plan kont przyjmujący, iż koszty ewidencjonowane są wyłącznie  
w układzie funkcjonalnym (na kontach zespołu „5” Zakładowego Planu Kont). 
Konta zespołu „5” oznaczają poszczególne rodzaje prowadzonej działalności 
statutowej oraz koszty administracyjne. Prowadzona do kont zespołu „5” 
Zakładowego Planu Kont analityka zapewnia dodatkowo możliwość 
identyfikacji rodzaju kosztu i źródła jego finansowania. 

 
Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów: 

 
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyceniono w sposób następujący: 

 
1. Środki trwałe oraz wyposażenie– według cen nabycia pomniejszonych  

o odpisy amortyzacyjne liczone metodą liniową wg obowiązujących stawek 

oraz odpisy aktualizacyjne. 

2. Wartości niematerialne i prawne – po cenie nabycia skorygowane  

o dokonane odpisy amortyzacyjne. 

3. Należności i zobowiązania – w kwotach wymagających zapłaty. 

4. Środki pieniężne – według wartości nominalnej. 

 
Informacje i objaśnienia do bilansu 

 
I. Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe 

 
 

Lp. Grupy rodzajowe aktywów 
trwałych w układzie bilansowym 

Stan na początek 
2015 roku 

Zmiany Stan na koniec 
2015 roku 

  Zwiększenie Zmniejszenie (3+4-5) 

1 2 3 4 5 6 

I Wartości niematerialne i 
prawne: 

5000,00 zł  0,00 zł            -   zł  5000,00 zł 
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a) wartość początkowa 5 000,00  zł  0,00 zł           -   zł  5 000,00  zł 

b) dotychczasowe 
umorzenie 

5.000,00  zł  0,00 zł             -   zł  5.000,00  zł  

c) wartość netto (a-b) -  zł       - zł            - zł  -  zł  

II Rzeczowe aktywa trwałe   

1 Urządzenia techniczne i maszyny:  

a) wartość początkowa 
 

41 900,00 zł 
 

0,00 zł 
    

      -   zł  
 

41 900,00 zł 

b) dotychczasowe 
umorzenie 

 
22.999,87 zł 

 
2 799,96 zł 

      
- zł  

 
25.799,83 zł 

c) wartość netto (a-b) 18.900,13zł 
- 

-  2799,96 zł 
- zł 16.100,17 zł 

  2 

 

 

 

 

 

 

 

Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie:  

a) wartość początkowa 84 491,17 zł 0,00 zł            -   zł  84 491,17 zł 

b) dotychczasowe 
umorzenie 

 
 

78.135,13 zł 
3 679,32 zł 

    
        -   zł  

 
81.814,45 zł 

c) wartość netto (a-b) 
 

6.356,04 zł 
-3 679,32 zł            -   zł  2.676,72 zł 

3 

   
 
 

 

 

 

Przyjęcie darowizny od 
IPP( Projekt został 
zamknięty 30.06.2015 
roku )na postawie umowy 
darowizny rzeczowej z 
dnia 07.05.2015 r. 

0,00 zł 49.100,02 zł  49.100,02 zł 

      

 

 

II. Należności długoterminowe – nie wystąpiły 

III. Inwestycje długoterminowe – nie wystąpiły 

IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – nie wystąpiły 

V. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych – nie wystąpiły 

VI. Należności krótkoterminowe – 2.240,16 

VII. Inwestycje krótkoterminowe: 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 48.332,81 

Środki pieniężne w kasie – 3.542,45 
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VIII. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 489,54 zł. 

Lp. Wyszczególnienie  Stan-kwota             
na początek 
2015 roku 

Stan-kwota                
na koniec  

2015 roku 

1 Rozliczenia międzyokresowe        

 489,54 

  

          

  489,54 zł  

 Sage sp. z o.o. 

    aktualizacja programu księgowego  

    na 2015 rok  489,54 zł  

 

IX. Fundusze własne – 96.548,36 

X. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek– nie wystąpiły 

XI. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 7.156,62 zł. 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 5.723,15  zł. 

XII. Rozliczenia międzyokresowe przychodów – 18.776,89 zł. 

 

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe oraz przychody przyszłych okresów: 

Lp. Wyszczególnienie  Stan-kwota              

na początek 2015 roku 

Stan-kwota                
na koniec 2015 

roku 

1 Przychody 
przyszłych okresów 
: 

302.095,45 zł 18.776,89 zł 

a) środki pieniężne 
otrzymane na 
sfinansowanie 
nabycia środków 
trwałych 
pomniejszone o 
odpis amortyzacyjny 

25.256,17 zł 18.776,89 zł 

Projekt „Jestem 
przedszkolakiem z 
Kamionki Wielkiej”                    25.256,17 zł 18.776,89 zł 

    

 

b)dotacja otrzymana 
na sfinansowanie 
środków 
pracowniczych 

90.780,00zł 0,00 zł 

 
Projekt  Integracyjny 
Punkt Przedszkolny w 
Kamionce Wielkiej 

90.780,00 zł 0,00 zł 

 

XIII. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – nie występują 

XIV. Stan zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę  
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      gwarancji i poręczeń, także wekslowe jednostki – nie występują 

 

 
 

Informacje i objaśnienia do rachunku zysku i strat 
 

POZYCJE KSZTAŁTUJĄCE WYNIK DZIAŁALNOŚCI 
 

INFORMACJA O STRUKTURZE PRZYCHODÓW STATUTOWYCH 
NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOSCI STATUTOWEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

Składki członkowskie  1.559,00 zł. 
Darowizny: 30.340,86 zł. 
w tym: darowizny od osób prawnych w kwocie: 4.200,00 zł. 
            darowizny od osób fizycznych w kwocie: 26.140,86 zł.            
1% podatku z tytułu wpłaty na rzecz OPP: 12.316,59 zł. 
Pozostałe: 128.157,50 zł. 

w tym: nadwyżka przychodów nad kosztami z 2014 rok 54.952,35 zł. 
 
Dotacje 313.702,70 zł. 
 w tym:  

 dotacje na zadania zlecone –Miasto Nowy Sącz  2.500,00 zł. 
  dotacja ze środków Urzędu Pracy- prace interwencyjne 8.629,47 zł. 
 dotacja ze środków europejskich ( projekt Integracyjny Punkt        

Przedszkolny w Kamionce Wielkiej, który zakończył się 30 czerwca 2015 
roku)  90.780,00 zł.                                                                                       

 dotacja z Gminy Kamionka Wielka dla Niepublicznego Przedszkola         
Akademia Uśmiechu 189.593,23 zł.  

 Dotacja z Gminy Kamionka Wielka dla Klubu dziecięcego BOBASEK   
14.700,00 zł. 

 Dotacja z Gminy kamionka Wielka dla świetlicy środowiskowej przy NPAU 
7.500,00  zł. 

  
 
 

 
 

 
Razem przychody statutowe 541.029,00 zł. 
 
Kwoty przychodów nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są zgodne  
z dokumentacją źródłową. Wskazane pozycje są zgodne z dowodami wpłat oraz 
wyciągami bankowymi oraz ewidencja szczegółową. 
Środki pieniężne wpłacone przez osoby fizyczne i prawne zostały przeznaczone na 
cele statutowe. 
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INFORMACJA O PRZYCHODACH FINANSOWYCH 
 
Przychody finansowe: 130,15 zł. 
Na przychody finansowe składają się z odsetki  bankowe. 
 
Razem przychody finansowe 130,15 zł. 
 

 
INFORMACJA O KOSZTACH FINANSOWYCH 

 
Koszty finansowe: 1,03 zł 
Na koszty finansowe składają się z zapłaconych odsetek od zobowiązań. 
 
Razem koszty finansowe: 1,03 zł. 
 
 

 
INFORMACJA O POZOSTAŁYCH PRZYCHODACH 

 
Przychody z tytułu odpisów dotacji, subwencji i dopłat – równoległe do amortyzacji 
środków trwałych sfinansowanych z dotacji:  6.479.28  
Przychody z darowizny rzeczowej otrzymanej od Fundacji Collegium Progressus na 
rzecz Niepublicznego Przedszkola Akademia Uśmiechu w Kamionce Wielkiej z 
zakończonego- Projektu Integracyjny Punkt Przedszkolny na dzień  
30.06.2015 roku w kwocie: 49.100,02  
 
Razem pozostałe przychody: 55.579,30  
 

 
INFORMACJA O POZOSTAŁYCH KOSZTACH OPERACYJNYCH 

 
Pozostałe koszty operacyjne nie wystąpiły. 
 
 
 
 

Ogółem przychody: 596.738,45  
 
 

INFORMACJA O STRUKTURZE KOSZTÓW NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI 
STATUTOWEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 
Koszt realizacji zadań statutowych  nieodpłatnej działalności pożytku publicznego                
                       470.532,46 
 w tym: 

 zadania zlecone Miasta Nowego Sącza: 2.500,00 
 podstawowe cele statutowe: 28.598,69 



 8 

 projekt Integracyjny Punkt Przedszkolny w Kamionce Wielkiej  90.780,00 
 koszty utrzymania dzieci w NPAU: 295.813,70 
 koszty utrzymania dzieci w Klubie dziecięcym BOBASEK:  22.835,05 
 koszty utrzymania świetlicy środowiskowej przy NPAU:  14.141,43 
 koszty podopiecznych – leki, rehabilitacja i inne  15.863,59 

 
Koszty administracyjne: 29.656,60 

w tym: 
- zużycie materiałów i energii: 2.526,91 
- umowa zlecenie:                   4.800,00 
- narzuty do umowy zlecenia:    821,88 
- usługi obce:                          13.813,37 
- pozostałe koszty rodzajowe:  1.215,16 
- amortyzacja (odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków   
  trwałych nabytych ze środków pochodzących z dotacji) – 6.479,28 zł. 

 
 
Ogółem koszty nieodpłatnej działalności statutowej 482.921,86 zł. 
 
 
OGÓŁEM PRZYCHODY                               541.786,11 
OGÓŁEM KOSZTY                                    500.190,09 

WYNIK FINANSOWY ZA ROK 2015           41.596,02  

Wynik finansowy w 2015 roku zakończony został zyskiem  na działalności 

statutowej w kwocie  41.596,02 

 

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania 

podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego 

 

Wyszczególnienie ustaleń Kwota  

1. Przychody (RZiS) 541.786,11 

2. Korekty przychodów (ogółem) 

a). część dotacji, która będzie wydatkowana w następnym roku  

b). środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia środków    

     trwałych 

c). przychody z tytułu odpisów dotacji, subwencji i dopłat –   

     równoległe do amortyzacji środków trwałych sfinansowanych                        

     z dotacji   

 

    6.479,28 

 

-6.479,28 

 

 

 

 

 

3. Przychód do opodatkowania po korektach (1+2) 590.259,17 
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