Biuro Rachunkowe Mirosław Omelaniuk

STOWARZYSZENIE LEW JUDY

Sprawozdanie finansowe
na dzień 31 grudnia 2017 roku

data sporządzenia 31 marca 2018 roku

STOWARZYSZENIE LEW JUDY
wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych
rzeczowo.
Nie występują.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku
Kierownik jednostki przedstawia sprawozdanie finansowe, sporządzone
na dzień 31 grudnia 2017 r. składające się z bilansu, rachunku zysków i
strat oraz informacji dodatkowej.
Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym
albo ewidencji:
Stowarzyszenie Lew Judy
siedziba:
54-239 Wrocław, ul. Ojców Oblatów 1
numer KRS:
0000492530, data rejestracji 30 grudnia 2013 r.
numer NIP:
8943050731
numer REGON: 022325498
1. Wskazanie czasu trwania
ograniczony: nieoznaczony

działalności

jednostki,

jeżeli

2.

Informacje o kwotach 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 występują.

3.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Inwestycje krótkoterminowe w wysokości 43.968,13 zł obejmują
środki pieniężnie w kasie i na rachunkach bankowych.
Zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 399,45 zł obejmują
zobowiązania z tytuł podatku dochodowego PIT (177,00 zł) i
składki na ubezpieczenie zdrowotne (229,45 zł) których termin
płatności przechodzi na następny okres sprawozdawczy.

4.

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

jest

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od dnia
1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
3. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy
założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się
przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące
na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:
Jednostka w dającej się przewidzieć przyszłości będzie kontynuować
działalność oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania tej działalności.
4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:
a) informacja dodatkowa do sprawozdania została sporządzona
zgodnie z art. 48 ust. 5 oraz załącznikiem numer 6 ustawy o
rachunkowości,
b) bilans oraz rachunek zysków i strat zostały sporządzone zgodnie
z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości,
c)
zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania
finansowego są zgodne z ustawą z 29 września 1994 roku o
rachunkowości która określa między innymi zasady
rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce
sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
d) księgi rachunkowe prowadzone są w sposób ciągły. Jednostka
posiada zakładowy plan kont odpowiadający wymaganiom
ustawy rachunkowości. Ewidencja syntetyczna i analityczna
operacji finansowo-księgowych prowadzona jest za pomocą
urządzeń komputerowych.
e)
metody i stawki amortyzacji środków trwałych
Jednostka na dzień bilansowy nie posiada środków trwałych.
f)
metody prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych
składników aktywów obrotowych
Wycena realizowana jest według cen zakupu.
g) Wycena materiałów i towarów oraz produkcji w toku
Wycena realizowana jest według cen zakupu. Na dzień
bilansowy Jednostka nie posiada zapasów.
h) Należności i zapasy
Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek)
w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej
zapłacie. 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.
i)
środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
wycenia się według wartości nominalnej.

Informacja dodatkowa
1.

Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z
tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń
lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze
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Pozycja
Przychody z tytułu dziesięciny
Przychody z tytułu składek członkowskich
Przychody z tytułu darowizn na wszystkie cele
Przychody z tytułu rekolekcji

52 150,00
1 300,00
58 637,00
144 708,01

Przychody z tytułu dział. finansowej

307,92

Inne przychody
Razem przychody

5.

0,00
257 102,93

Informacje o strukturze poniesionych kosztów:
Pozycja
Działalność poż.publicznego nieodpłatna:
materiały
usługi inne
wynagrodzenia i inne świadczenia

2 022,97
206 950,24
28 457,16

Działalność poż.publicznego koszty administracyjne:
materiały
usługi inne

888,63
2 669,01

Inne koszty operacyjne (rozliczenie kosztów poprzednich lat)
Inne koszty operacyjne (wsparcie innych podmiotów)

Razem koszty

151,80
11 649,48

252 789,29

6.

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu
statutowego
Nie występuje.

7.

Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z
tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu
wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych.
Nie występuje.

8.

Inne informacje.
Nie występują.
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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 2018 roku
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