Wpłynęło dnia 18.03.2016
Stowarzyszenie „Dlatego Warto"
18-400 Łomża, ul. Fabryczna 9a
Uchwala nr 1/2016
Członków Stowarzyszenia „Dlatego Warto" z dnia 17.03.2016
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015
Walne Zebranie członków stowarzyszenia, przy braku sprzeciwu, zdecydowało o zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego za 2015 rok i przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami na
przychody statutowe roku 2016. Dokumenty stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

Członkowie zarządu :
Anna Tomczuk
Monika Chrościelecka
Justyna Zakrzewska
Beata Kiełczewska-Szmit
Halina Kamińska
Bożena Gardocka
Irena Kuczyńska
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o bilans
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Stowarzyszenie „Dlatego Warto”
ul. Fabryczna 9A, 18-400 Łomża
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1. Informacje porządkowe
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia „Dlatego Warto” z siedzibą w 18-400 Łomża, ul.
Fabryczna 9a zostało sporządzone zgodnie z Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
2. Prezentacja sprawozdań finansowych
Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015. Sprawozdanie finansowe
zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości,
obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie
zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
Stowarzyszenie w 2015 roku nie prowadziło działalności gospodarczej.
3. Porównywalność danych
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2015 oraz porównywalne
dane finansowe za rok obrotowy 2014.
4. Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości
określonych ustawą o rachunkowości oraz odrębnych przepisów regulujących zasady gospodarki
finansowej stowarzyszenia.
Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie w formie uproszczonej jak dla jednostek mikro.
Wynik finansowy stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające
na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne z zasadami memoriału i
współmierności przychodów i kosztów.
5. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym
przychodów określonych statutem
Przychody ogółem:
o składki brutto określone statutem
o darowizny
o dotacje
o 1% podatku
o przychody ze sprzedaży wyrobów
o nadwyżka przychodów roku ubiegłego

48 513,49
1 180,00
16 393,00
5 750,00
11 042,30
4 165,00
9 983,19

6. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne
określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych
Koszty ogółem:
o koszty realizacji zadań statutowych
o koszty administracyjne

26 761,57
24 992,25
1 769,32

7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
W 2015 roku nie nastąpiła zmiana wielkości funduszu statutowego.
8.

Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z
działalnością statutową
W 2015 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń.

Stowarzyszenie „Dlatego Warto”
ul. Fabryczna 9A, 18-400 Łomża
Bilans za okres 01.01.2015r. - 31.12.2015r.

Treść pozycji

Pozycja
A.
B.

A.

B.

Aktywa trwałe, w tym:
- środki trwałe
Aktywa obrotowe, w tym:
- zapasy
- należności krótkoterminowe
Aktywa razem
Kapitał (fundusz) własny, w tym:
- kapitał (fundusz) podstawowy
- należne wpłaty na kapitał podstawowy
(wielkosc ujemna)
Zobowiązania
i rezerwy na zobowiązania, w
tym:
- rezerwy na zobowiązania
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Pasywa razem

Sporządzono dnia 04.03.2015r
Księgowy
Małgorzata Kowalewska
Zatwierdził:
Zarząd Stowarzyszenia:
Anna Tomczuk
Monika Chrościelecka
Justyna Zakrzewska
Beata Kiełczewska-Szmit
Halina Kamińska
Bożena Gardocka
Irena Kuczyńska

Stan na
31.12.2014

31.12.2015

10 578,64 zł.

22 317,37 zł

10 578,64 zł.

22 317,37 zł

10 578,59 zł.
565,40 zł.

21 317,32 zł
565,40 zł

0,05 zł.

0,05 zł

10 578,64 zł.

22 317,37 zł.

Stowarzyszenie „Dlatego Warto”
ul. Fabryczna 9A, 18-400 Łomża
Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015r. – 31.12.2015r.
jednostka obliczeniowa: zł.
Stan na
31.12.2014
31.12.2015

Treść pozycji
A.

B.
I.
II.
III.
IV.
C.

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i
zrównane z nimi, w tym:
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość
dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
Koszty podstawowej działalności operacyjnej

D.

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne
swiadczenia
Pozostałe koszty
Pozostałe przychody i zyski, w tym:
- aktualizacja wartości aktywów
Pozostałe koszty i straty, w tym:

E

- aktualizacja wartości aktywów
Podatek dochodowy

F.

G.

I.
II.

i

inne

55 571,40 zł. 48 513,49 zł.

45 588,22 zł 26 761,57 zł
50,00 zł 6 403,85 zł
4 300,00 zł
41 238,22 zł 20 357,72 zł
0,01 zł

Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)
(dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust 1 a
pkt 1, 3, i 4 oraz ust. lb ustawy o rachunkowości)
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)
(dla jednostek mikro, o których mowa w art 3 ust. la pkt
2 ustawy o rachunkowości), w tym:
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość
dodatnia)
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

Sporządzono dnia 04.03.2015r.
Księgowy
Małgorzata Kowalewska
Zatwierdził:
Zarząd Stowarzyszenia:
Anna Tomczuk
Monika Chrościelecka
Justyna Zakrzewska
Beata Kiełczewska-Szmit
Halina Kamińska
Bożena Gardocka

9 983,19 zł 21 751,92 zł

9 983,19 zł 21 751,92 zł

Irena Kuczyńska
Informacje uzupełniające do bilansu za 2015r.
1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych w tym z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w
bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;
wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych
są ujawniane odrębnie
nie dotyczy
2. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i
nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot
spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu
tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej
kategorii
nie udzielono
3. 0 udziałach (akcjach) własnych, w tym:
a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym
nie dotyczy
b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w
przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak tez cześć kapitału
podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują
nie dotyczy
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji)
nie dotyczy
d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej', wartość księgowa
wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również cześć kapitału
podstawowego, która te udziały (akcje) reprezentują
nie dotyczy

