Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Stowarzyszenia TED - Trening Edukacja Doskonalenie
Łódź, ul. Łupkowa 79a
NIP 728-280-15-93
za okres od dnia 23.03.2015r. do dnia 31.12.2015r.
1) Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000548874 w dniu 23.03.2015 r.
2) Cele funkcjonowania Stowarzyszenia obejmują działalność edukacyjną, naukową,
wychowawczą i kulturalną w tym inicjowanie, wspieranie i pomoc w
przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych w szczególności na rzecz dzieci i
młodzieży z uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i
zamieszkujących obszary wiejskie a także na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
3) Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa polskiego dotyczącego
stowarzyszeń (Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach - Dz.U. z
2011 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz przepisów wynikających z Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z
2003r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
4) Czas działania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
5) Rok obrotowy składa się z 12 okresów sprawozdawczych i pokrywa się z rokiem
kalendarzowym. W roku 2015r. wystąpiło 10 okresów ze względu na zarejestrowanie
Stowarzyszenia w marcu 2015r.
6) Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności. Nie
są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie istotnych zagrożeń dla
kontynuowania przez organizację działalności.
7) Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości.
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych
latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych oraz jednakowej
wyceny aktywów i pasywów.
8) Metody wyceny aktywów i pasywów:
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do
3.500,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, powyżej
3.500,00 zł amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z
zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.
Majątek obrotowy wycenia się:
- należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty;
- środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej;

- środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się według średniego kursu
zawartego w tabeli A NBP.
Kapitał statutowy wycenia się w wartości nominalnej.
9) Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia obejmuje bilans, rachunek wyników w
wariancie kalkulacyjnym oraz informację dodatkową sporządzane według wzoru
załącznik nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

I
1. Stowarzyszenie nie zakupiło w 2015r. środków trwałych
2. Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
3. Stowarzyszenie na dzień 31.12.2015r. nie posiada kapitału własnego.
4. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek
samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
5. Stowarzyszenie na dzień 31.12.2015r. posiada zobowiązania:
z tytułu dostaw i usług w wysokości 185 zł. oraz
wobec pracowników w wysokości 17, 84 zł.
6. Nie utworzono żadnych rezerw na zobowiązania, ponieważ nie istniała taka
konieczność.
7. Stowarzyszenie na dzień 31.12.2015r. nie posiada żadnych należności.
8. W roku 2015 nie dokonano odpisów aktualizacyjnych zapasów, gdyż nie wystąpiły.
9. W 2015r. Stowarzyszenie TED otrzymało dotację w wysokości 1.380,00 zł ze
środków Urzędu Miasta Łodzi na realizację projektu: "Emocje pod kontrolą inteligencja emocjonalna w praktyce" (nr umowy: DSS.ED/A/2/2/15).
Ponadto w ramach prowadzonej odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenie
zorganizowało zajęcia profilaktyczne rozwijające umiejętności społeczne, z czego
uzyskała przychody w kwocie 850 zł.
10. Stowarzyszenie posiadało na dzień 31.12.2015r. środki pieniężne na koncie
bankowym w wysokości 115,49 zł.
11. Rozliczenia międzyokresowe czynne nie wystąpiły.
12. Nie wystąpiły zdarzenia kwalifikujące się jako zyski i straty nadzwyczajne.
II
Wynik finansowy Stowarzyszenia w okresie 23.03.2015-31.12.2015r.
1. Struktura przychodów:
Składki członkowskie: 570,- zł.
Darowizny: 650,- zł.
Przychody z tytułu realizacji działalności nieodpłatnej (otrzymane dotacje): 1.380,- zł.
Przychody z tytułu świadczonych usług: 850 zł.
Przychody tytułu odsetek bankowych: 0,00 zł.
2. Struktura kosztów:
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej: 2.247,84

Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej: 1.264,51
Koszty administracyjne: 25,00
Razem przychody: 3.450,Razem koszty: 3.537,35 zł.
Wynik finansowy na całokształcie działalności (strata): - 87,35 zł.
III
1. W roku 2015 Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników na umowę o pracę.
Stowarzyszenie zatrudniło 3 osoby na umowy zlecenia.
2. Stowarzyszenie nie wypłaciło wynagrodzeń ani premii członkom Zarządu ani innym
organom zarządzającym z racji pełnienia przez nich powyższych funkcji.
3. Stowarzyszenie nie udzieliło pożyczek swoim członkom, członkom Zarządu ani
innym instytucjom.
4. Stowarzyszenie nie posiada lokat bankowych, obligacji ani innych inwestycji
finansowych.
5. Stowarzyszenie nie posiada udziałów, czy akcji w innych spółkach prawa
handlowego.
IV
1. W roku 2015 nie została przeprowadzona w Stowarzyszeniu kontrola organów
nadzorujących.
2. Stowarzyszenie nie składało w ciągu roku żadnych deklaracji podatkowych – nie
wystąpił taki obowiązek.
3. Pozostałe zagadnienia wymienione w dodatkowych informacjach i objaśnieniach
załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości w roku 2015 nie wystąpiły.
4. Działalność Stowarzyszenia została przedstawiona również w sprawozdaniu
merytorycznym.

Łódź, dn. 21.03.2016r.
Sporządziła: Ewa Nowaczyńska

Zatwierdzono:
Członkowie Zarządu:

