STOWARZYSZENIE LEW JUDY
z siedzibą we Wrocławiu

Sprawozdanie finansowe
na dzień 31 grudnia 2016 roku

31 marzec 2017 r.

Wprowadzenie do sprawozdanie finansowe
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, Zarząd zobowiązany jest do sporządzenia
rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na
koniec roku obrotowego oraz do przedstawienia wyniku finansowego.
Bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i
przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Informacja dodatkowa

Strona
2
5

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia

załącznik

Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym za okres 12 miesięcy do 31 grudnia 2016

załącznik

Bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku

załącznik

1. Podstawowe informacje o Stowarzyszeniu Lew Judy
Stowarzyszenie Lew Judy (dalej jako Stowarzyszenie) jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla propagowania
wartości chrześcijańskich, w tym w szczególności:
 promocji kultury i wychowania chrześcijanskiego
 działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa
 pomocy osobom samotnym oraz rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych osób i rodzin
 przeciwdziałania patologiom społecznym
 działalności charytatywnej i pomocy społecznej
 niesienia pomocy najbiedniejszym dzieciom i młodzieży z najuboższych regionów świata, znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej.
Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy obejmuje łącznie przychody i koszty związane z prowadzeniem
działalności statutowej.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą a dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na
realizację celów statutowych. W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie uzyskiwało przychodów z działałności
gospodarczej.
Ewidencja księgowa umożliwia odrębną rejestrację dowodów źródłowych dla różnych rodzajów działalności, statutowej i
gospodarczej.
Organ rejestrowy
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
rejestr Stowarzyszeń.
Numery identyfikacji podatkowej i statystycznej
numer identyfikacji podatkowej NIP
8943050731
numer statystyczny REGON
022325498
numer KRS, wpis z dnia 30.12.2013 r. 0000492530
Adres siedziby
54-239 Wrocław, ul. Ojców Oblatów 1
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Oświadczenie o ustanowieniu Stowarzyszenia
Stowarzyszenie powstało na podstawie Uchwały nr 1/2013 zebrania członków założycieli Stowarzyszenia Lew Judy z
dnia 30.09.2013 r. o powołaniu Stowarzyszenia.
Organ sprawujący nadzór
Prezydent Wrocławia
Reprezentacja i skład Stowarzyszenia
do dnia 16 grudnia 2016 r.
Komisja Rewizyjna
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rewizyjnej
Zarząd Stowarzyszenia
Prezez Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
na dzień 31 grudnia 2016 r.
Komisja Rewizyjna
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rewizyjnej
Zarząd Stowarzyszenia
Prezez Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Czas trwana Stowarzyszenia
Nieoznaczony

Paweł Malik
Ewa Krzystyniak
Agata Bernat
Elżbieta Myśkow
Robert Szarecki
Marek Wojtera
Janusz Frankowski
Paweł Malik
Ewa Krzystyniak
Jakub Rotte
Elżbieta Myśkow
Robert Szarecki
Anna Nowosielska
Janusz Frankowski

Jednostki wewnętrzne
Stowarzyszenie nie posiada wyodrębnionych lub samobilansujących się jednostek wewnętrznych.
2. Przyjęte zasady przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Okres objęty sprawozdaniem: sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 12 miesięcy, tj. od dnia
1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
3. Przyjęte zasady rachunkowości
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z 29 września 1994
roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694 z póź. zmian.), która określa między innymi zasady
rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej.
Kontynuacja działalności
Jednostka w dającej się przewidzieć przyszłości będzie kontynuować działalność oraz nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania tej działalności.
Metody i stawki amortyzacji środków trwałych
Stowarzyszenie na dzień bilansowy nie posiada środków trwałych.
Metody prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych
Według cen zakupu.
Wycena materiałów i towarów oraz produkcji w toku
Wycena realizowana jest według cen zakupu. Na dzień bilansowy Stowarzyszenie nie posiada zapasów.
Należności i zapasy
Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości
podlegającej zapłacie.
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Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, przede
wszystkim na te należności których ściągalność jest wątpliwa. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano
odpisu aktualizującego wartość należności dokonuje się odpisu odwrotnego przywracając tym samym ich pierwotną
wartość, zaliczając je w części dotyczącej odsetek do kosztów finansowych, a w pozostałych przypadkach - do
pozostałych kosztów operacyjnych.
Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Księgi rachunkowe prowadzone są w sposób ciągły. W księgach rachunkowych ujęte są wszystkie osiągnięte i
przypadające na rzecz jednostki przychody i koszty dotyczące okresu sprawozdawczego, niezależnie od ich zapłaty.
Stowarzyszenie posiada zakładowy plan kont odpowiadający wymogom rachunkowości i jest dostosowany do rodzaju
działalności. Ewidencja syntetyczna i analityczna operacji finansowo-księgowych prowadzona jest z wykorzystaniem
oprogramowania firmy Comarch.
Księga Handlowa (KH) i Księga Handlowa Plus (KHP) wchodzące w skład zintegrowanego sytemu do zarządzania
Comarch ERP Optima, służącego do prowadzenia ksiąg rachunkowych przy pomocy urządzeń komputerowych,
spełniają wymagania Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. Certyfikat poświadczający zgodność Systemu
Comarch ERP Optima z Ustawą o Rachunkowości oraz opis systemu przetwarzania danych stanowi element
dokumentacji programu.

Prezes Zarządu
Elżbieta Myśkow
Wiceprezes Zarządu
Robert Szarecki
Członek Zarządu
Anna Nowosielska
Członek Zarządu
Janusz Frankowski
Podpis osoby której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych
Mirosław Omelaniuk, nr uprawn. 8465/00

Wrocław, dnia 31 marca 2017 roku
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Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Bilans, aktywa.
1. Wartości niematerialne i prawne
Nie występują.
2.

Rzeczowe aktywa trwałe
Nie występują.

3.

Należności dłygoterminowe
Nie występują.

4.

Inwestycje długoterminowe
Nie występują.

5.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Nie występują.

6.

Zapasy
Nie występują.

7.

Należności krótkoterminowe
Nie występują.

8.

Inwestycje krótkoterminowe.
bilans otwarcia
Aktywa obrotowe, inwestycje krótkoterminowe
Dzialalność statutowa
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
Dzialalność gospodarcza
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
Razem inwestycje krótkoterminowe

9.

31 grudzień 2016

39 011,16

52 134,00

39 011,16

52 134,00

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Nie występują.

Bilans, pasywa.
10. Nadwyżka przychodów nad kosztami
bilans otwarcia
Wynik finansowy netto za rok obrotowy
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)
Razem wynik finansowy netto za rok obrotowy

38 733,14
38 733,14

31 grudzień 2016
38 733,14
38 733,14

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym uzyskało nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności statutowej w
wysokości 521,90 zł.
11. Nadwyżka przychód nad kosztami za poprzedni okres sprawozdawczy
Stowarzyszenie za poprzednie okresy sprawozdawcze uzyskało nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności
statutowej w wysokości 38.733,14 zł
12. Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Działalność statutowa
Nieprzeterminowane zobowiązania podatkowe/ZUS
Działalność gospodarcza
Razem należności krótkoterminowe

bilans otwarcia
-
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278,02

315,39

278,02
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Przychody i koszty
13. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych
statutem.
Przychody z działalności statutowej w całości obejmują wpłaty uzyskane od członków Stowarzyszenia oraz
darczyńców a środki te zostały przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia.
Działalność statutowa
Składki brutto określane statutem, w tym:
składki Stowarzyszenia "zwykłe"
składki Stowarzyszenia "dziesięcina"
Inne przychody określane statutem, w tym:
otrzymane darowizny na rzecz działalności statutowej
Razem przychody z działalności statutowej
Działalność gospodarcza
przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów
przychody z działalności finans.przeznacz na dział. gospodarczą
Razem przychody z działalności gospodarczej
Działalność finansowa
odsetki od depozytów
różnice kursowe dodatnie
Przychody ogółem

poprzedni okres
sprawozdawczy
49 878,00
600,00
49 278,00
157 512,00
157 512,00
207 390,00

12 m-cy do
31 grudzień 2016
46 813,50
900,00
45 913,50
176 135,40
176 135,40
222 948,90

-

-

82,19
82,19

244,18
244,18

207 472,19

223 193,08

14. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o
strukturze kosztów administracyjnych.
Koszty w układzie rodzajowym:
Koszty podstawowe działalności statutowej, w tym:
koszty zakupu materiałów
koszty usług pocztowych, informatycznych, telefon.
koszty usług obcych innych
koszty wynagrodzeń
koszty bankowe
pozostałe koszty
Koszty administracyjne działalności statutowej
Koszty działalności gospodarczej
Pozostałe koszty działalności statutowej, w tym:
wsparcie innych podmiotów (MUVALIA i inne)
Koszty działalności finansowej
Razem koszty

poprzedni okres
sprawozdawczy
171 153,80
30 761,62
1 361,61
124 303,61
14 224,16
502,80

12 m-cy do
31 grudzień 2016
195 448,80
12 571,85
1 413,71
156 523,07
24 184,68
755,49

13 683,44
13 683,44
184 837,24

27 222,38
27 222,38
222 671,18

15. Różnice pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem bilansowym

Pozycja
Razem przychody bilansowe
Razem koszty bilansowe
Wynik bilansowy

poprzedni okres
sprawozdawczy

12 m-cy do
31 grudzień 2016

207 472,19
184 837,24
22 634,95

223 193,08
222 671,18
521,90

207 472,19
184 837,24
22 634,95

223 193,08
222 671,18
521,90

22 634,95
-

521,90
-

Przychody nie stan. przychodów podatkowych
Koszty nie stanow. kosztów podatkowych
Razem przychody podatkowe
Razem koszty podatkowe
Wynik podatkowy
Odliczenie od dochodu
Podstawa opodatkowania
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16. Informacje o otrzymanych darowiznach od osób prawnych.
(gdy jednorazowa kwota darowizny przekroczy 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w
danym roku od jednego darczyńcy przekroczy 35.000 zł)
okres sprawozdawczy
Darowizny
Osoby prawne - darowizny pow. 15.000 zł
Osoby prawne - darowizny pow. 35.000 zł
Kwota ogółem otrzymanych darowizn

-

17. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
W okresie sprawozdawczym nie było zmian dotyczących wykorzystania funduszu statutowego.
18. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową
Stowarzyszenie nie udzielała gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
19. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.
Stowarzyszenie w następnych okresach sprawozdawczych nie przewiduje ograniczenia działalności statutowej lub jej
zmiany.

Prezes Zarządu
Elżbieta Myśkow
Wiceprezes Zarządu
Robert Szarecki
Członek Zarządu
Anna Nowosielska
Członek Zarządu
Janusz Frankowski
Podpis osoby której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych
Mirosław Omelaniuk, nr uprawn. 8465/00
Wrocław, dnia 31 marca 2017 roku
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Załącznik do sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Lew Judy.
1.

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym oraz do dnia zatwierdzenia
sprawozdania finansowego.
W okresie sprawozdawczym, za które składane jest sprawozdanie finansowe, Stowarzyszenie prowadziło działalność
statutową. Po zamknięciu roku sprawozdawczego do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły
istotne zdarzenia.

2.

Przewidywany rozwój Stowarzyszenia.
W następnym okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia w dalszym ciągu będzie prowadzić czynności
dotyczące promocji kultury i wychowania chrześcijańskiego, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa oraz pomocy osobom samotnym i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.

3.

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie prowadziło prac badawczo-rozwojowych.

4.

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie zaciągało kredytów i pożyczek.
Spłata zobowiązań z tytułu działalności statutowej została w całości sfinansowana otrzymanymi darowiznami.

5.

Nabycie udziałów.
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie nabywało udziałów.

6.

Stosowane przez Stowarzyszenie instrumenty finansowe.
Zarząd Stowarzyszenia w trakcie roku obrotowego nie prowadził działalności finansowej oraz nie wykorzystywał
instrumentów finansowych.

7.

Posiadane przez jednostkę oddziały
Stowarzyszenie nie posiada wyodrębnionych oddziałów lub zakładów.

8.

Ochrona środowiska
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie ponosiło nakładów inwestycyjnych na cele związane z ochroną
środowiska.
Prezes Zarządu
Elżbieta Myśkow
Wiceprezes Zarządu
Robert Szarecki
Członek Zarządu
Anna Nowosielska
Członek Zarządu
Janusz Frankowski
Wrocław, dnia 31 marca 2017 roku
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