
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

Stowarzyszenia „Powiśle Gliny Małe” za rok 2020 
 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Nazwa: Stowarzyszenie „Powiśle Gliny Małe” 39-305 Borowa Gliny Małe 99,  REGON: 

180843760 , NIP: 8172172441 

2. Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych 

i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

3. Numer rejestru i data wpisu: KRS Nr 0000419000  z dnia 24.04.2012r. 

4. Podstawowy przedmiot działalności: PKD 9499Z działalność  pozostałych organizacji 

członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana 

5. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych: 

Stowarzyszenie jest organem prowadzącym Społeczną Szkołę Podstawową im. Tadeusza 

Kościuszki, zgodnie Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 

1287) 

z siedzibą 39-305 Borowa Gliny Wielkie 99, numer REGON: 180881133, numer NIP: 

180881133, w skład którego wchodzi Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem 

Przedszkolnym . 

6. Czas trwania działalności: nieokreślony 

7. Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. 

8. Zastosowane zasady rachunkowości przewidziane w załączniku nr 6 ustawy o 

rachunkowości Art. 3. ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o 

rachunkowości 

9. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu dalszej kontynuacji 

działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie występują okoliczności, 

które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację 

działalności. 

10. Metody wyceny aktywów i pasywów  

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł i wycenia się 

wg cen nabycia pomniejszonych o umorzenie 

- umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą 

liniową 

- przedmioty majątkowe o wartości do 10 000 zł odpisywane są w koszty z chwilą zakupu 

- należności i zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty 

- środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej 



- fundusz statutowy wycenia się w wartości nominalnej 

- po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego nadwyżkę przychodów nad kosztami ustaloną 

za poprzedni rok obrotowy zalicza się na zwiększenie przychodów roku następnego  

a nadwyżkę kosztów nad przychodami zalicza się na zwiększenie kosztów roku następnego. 

  

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU 

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 

DOTYCZY 

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym: - NIE DOTYCZY 

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w 

roku obrotowym, 

b)  liczba  i wartość  nominalna  nabytych  oraz  zbytych  w roku  obrotowym  

udziałów  (akcji),  a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość 

księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) 

reprezentują, 

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych 

udziałów (akcji), 

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość 

księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część 

kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują  

 

Mielec, 18.06.2021r. 

Sporządził:                                                                                       Podpisy Członków Zarządu:   

 

Barbara Hull 

 

 

 



 

 
 
 
 

Uchwała nr 1/2021 Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia „Powiśle Gliny Małe” 

 z dnia  
 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2020 

 
 

Zebrani w dniu 18.06.2021 roku członkowie Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Powiśle 
Gliny Małe” podejmują uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 
2020 następującej treści 

 
 

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2020 Stowarzyszenia „Powiśle Gliny 
Małe” Walne Zebranie Członków zdecydowało o  zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 
za rok 2020 i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego w kwocie 1326,78 zł na 
pokrycie straty za lata poprzednie.   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Sekretarz Walnego Zebrania           Przewodniczący Walnego Zebrania 

     

 



Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z 

Załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

Dodatkowe informacje i objaśnienia: 

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Powiśle Gliny Małe” 

za rok 2020. 

 1.Kwota wszelkich zobowiązań, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 

gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze 

wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo: Organizacja nie 

ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń 

lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.  

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 – Organizacja nie udziela kredytów członkom organów 

administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich 

imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju 

3.Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. Na dzień 31.12.2020r 

- środki trwałe (plac zabaw) wartość brutto 86471,04 zł  

– umorzenie środków trwałych 2161,78 zł  

– pozostałe środki trwałe (pomoce dydaktyczne, wyposażenie) 196904,64 zł 

-stan środków pieniężnych na rachunku bankowym  1573,31zł,  

-stan środków w kasie 24 zł, 

-fundusz statutowy 1600,75 zł 

-strata z lat ubiegłych 1742,10 

-zysk  za 2020   1326,78 

4.Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym 

szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o 

przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych 

-przychody 974368,39zł 

-przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 952710,82zł 

-składki członkowskie 240zł 

-darowizny od osób fizycznych i prawnych 3300 (pieniężne) 

-środki z 1% 559,4 zł 



przychody z pozostałej działalności statutowej  15396,36 zł ( zwrot kosztów ogrzewania i 

energii Biblioteki Publicznej 1288,36 oraz wpłaty rodziców na żywienie dzieci 14108zł) 

5.Informacje o strukturze poniesionych kosztów. 

-Koszty 121349,91 zł 

-koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 105953,55 

w tym: 

koszty zakupu laptopów Lenowo 23468,4 zł 

koszty zakupu drukarki 449,00 zł 

koszty zakupu automatu myjącego 6200,00 zł 

koszty zakupu laptopa 2537,99 zł 

zakup dygestorium 5999,00 zł 

zakup programu logomocja 593.00 zł 

zakup bojlera 813,96 zł 

zakup licencji office 3444,00 zł 

-koszty pokryte refundacją z Biblioteki Publicznej 1288,36 zł 

-koszty żywienia dzieci 14108zł 

6.Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego: stan 

funduszu w roku 2020 nie uległ zmianie. 

7Organizacja uzyskała przychód z tytułu 1% w kwocie 559,40 zł, który w roku 2020 nie 

został wykorzystany. 

8 Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób fizycznych i prawnych, które przeznaczyło 

na działalność statutową w zakresie edukacji i działalności kulturalnej. 

 

 

  

 

 


