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Metody wyceny aktywów i pasywów

1.1. Wartości niematerialne i prawne
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym 
okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki o wartości powyżej 10.000,00 zł. Aktywa o wartości do 10.000,00 
złotych netto zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów. 
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się w 
miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania i nalicza się wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy 
zastosowaniu metody liniowej. 
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji posiadanych wartości niematerialnych i prawnych w drodze weryfikacji. Na tej podstawie ustala się tytuły 
podlegające ewentualnym odpisom aktualizacyjnym.

1.2. Rzeczowe aktywa trwałe
1.2.1. Środki trwałe
Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na 
potrzeby jednostki o wartości przekraczającej 10.000,00 zł. Aktywa o wartości do 10.000,00 złotych netto zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu 
zakupu tych aktywów albo w miesiącu następnym.
Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu 
następującym po miesiącu oddania do użytkowania i nalicza się wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a także 
ustalonych indywidualnie zgodnie z art. 16j-16m ww. ustawy. Amortyzację oblicza się przy zastosowaniu metody liniowej. 
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji posiadanych środków trwałych pod kątem ich dalszej przydatności w działalności Stowarzyszenia, zakończonej 
stosownym protokołem. Na tej podstawie ustala się tytuły podlegające ewentualnym odpisom aktualizacyjnym zmniejszającym wartość środków trwałych.
Inwentaryzację w drodze spisu z natury środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie przeprowadza się raz w ciągu 4 lat, o ile 
znajdują się one na terenie strzeżonym.
1.2.2. Środki trwałe w budowie
Nie występują.
1.3. Należności długoterminowe
Nie występują.
1.4. Inwestycje długoterminowe
Nie występują.
1.5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Nie występują. 
1.6.  Zapasy
Stowarzyszenie w zakresie prowadzonej działalności statutowej opracowywuje i wykonuje wydawnictwa okolicznościowe, publikacje, monografie, albumy, przewodniki i 
kalendarze, które objęte są ewidencją ilościową i wartościową. 
Wydawnictwa wyceniane są wg rzeczywistego kosztu ich wytworzenia, na który składają się opracowanie i skład komputerowy wydawnictwa oraz koszt jego wydruku. 
Ewidencję wartościową prowadzi w księgach handlowych na koncie 601 "Produkty (wydawnictwa) w magazynie". Ewidencję ilościową i wartościową prowadzi sie na 
oddzielnych kartotekach, w których wycenione są poszczególne pozycje wydawnicze. Rozchód wydawnictw wycenia się według rzeczywistego kosztu wytworzenia 
obejmujacego wszystkie koszty bezpośrednie dotyczące danego wydawnictwa (tj. opracowanie, skład komputerowy i druk) i w momencie ich rozchodu odnoszone w koszt 
własny sprzedanych produktów (wydawnictw). Wartość rozchodu ustala się metodą identyfikacji każdej pozycji rozchodowanego produktu (wydawnictwa).
Na koniec każdego miesięcznego okresu sprawozdawczego i na dzień bilansowy ustalany jest stan zapasu posiadanych wydawnictw (produktów) na podstawie spisu z 
natury.
Nierozliczone i nie przyjęte na magazyn koszty wytworzenia wydawnictw stanowią tzw. "produkcje w toku" , wyceniane są na dzień bilansowy w wysokości rzeczywiście 
poniesionych do tego dnia kosztów, i w sprawozdaniu wykazywane są jako zmiana stanu produktu, odpowiednio zwiększająca lub zmniejszająca wartość przychodów roku 
obrotowego.
Pozostałe zużycie materiałów, nie mających związku z działalnością wydawniczą Stowarzyszenia, księgowane jest bezpośrednio w koszty działalności statutowej z 
pominięciem ewidencji magazynowej.

1.7. Należności krótkoterminowe
Obejmują one ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, które stają się wymagalne w 
ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
Na dzień powstania należności wycenia się w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności wyceniane są kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności. 
Odsetki od należności przeterminowanych szacowane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy, z tym że decyzję o obciążeniu kontrahenta podejmuje każdorazowo Zarząd 
Stowarzyszenia. Na należności odsetkowe tworzy się odpis aktualizujący w pełnej ich wartości i odnosi się go w ciężar kosztów finansowych.
Należności dochodzone na drodze sądowej obejmowane są odpisem aktualizującym w pełnej ich wartości. W momencie uzyskania pozytywnego wyroku sądowego w
księgach rachunkowych ujmuje się pełną wartość odsetek do dnia wydania wyroku oraz zasądzone zgodnie z wyrokiem koszty postępowania sądowego i ewentualne inne 
kwoty wskazane przez sąd, a następnie obejmuje się je odpisem aktualizującym w pełnej wartości do momentu ich zapłaty.

1.8. Inwestycje krótkoterminowe
Stowarzyszenie nie posiada innych inwestycji krótkoterminowych oprócz środków pieniężnych. Stowarzyszenie gromadzi środki pieniężne w kasie zakładowej oraz na 
rachunkach bankowych. 
Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej, 

1.9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Stowarzyszenie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów celem zachowania współmierności przychodów i kosztów. Rozliczaniu w czasie podlegają poniesione wydatki, 
które dotyczą kosztów (lub przychodów) następnych okresów obrotowych, w szczególności poniesione w roku obrotowym koszty dotyczące produkcji wydawnictw, których 
druk zakończony będzie w roku następnym. Stowarzyszenie rozlicza rocznie poszczególne tytuły wydatków. W przypadku jednak gdy dany wydatek nie przekracza kwoty 
500,00 zł, Stowarzyszenie może zaliczyć go jednorazowo w koszty okresu, którego dotyczy.

1.10. Fundusze własne
Wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa -
Statutu Stowarzyszenia. 
Kapitał podstawowy wykazuje się w wartości ustalonej w Statucie Stowarzyszenia wpisanym do KRS. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady ujmuje się jako należne 
wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna).
Na kapitał własny odnosi się:
" korekty popełnionych w poprzednich latach błędów podstawowych w następstwie których sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie nie można uznać za 
przedstawiające sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy w sposób rzetelny i jasny,
" skutki zmian zasad wyceny.

1.11. Rezerwy
Nie występują. 
1.12. Zobowiązania długo i krótkoterminowe
Zobowiązania wyceniane są:
" na dzień ich powstania według wartości nominalnej, a jeżeli są wyrażone w walucie obcej podlegają przeliczeniu według kursu średniego NBP na ten dzień lub po kursie 
ustalonym w innym wiążącym jednostkę dokumencie (np. celnym),
" na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty (tj. wraz z odsetkami oszacowanymi we własnym zakresie z uwzględnieniem not odsetkowych otrzymanych od
kontrahentów).

1.13. Rozliczenia międzyokresowe 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności oraz odnoszenie ich skutków finansowych obejmują w szczególności:
" równowartość otrzymanych od odbiorców lub należnych środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych,
" otrzymane środki pieniężne na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do 
odrębnych przepisów nie zwiększają one kapitałów własnych; zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają równolegle do odpisów 
amortyzacyjnych- umorzeniowych pozostałe przychody operacyjne; do środków trwałych i kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł zasady te stosuje się 
odpowiednio w odniesieniu także do przyjętych nieodpłatnie (także w  formie darowizny) środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i 
prawnych.
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Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym. Nadwyżka przychodów 
nad kosztami lub nadwyżka kosztów nad przychodami zwiększa lub zmniejsza odpowiednio 
przychody lub koszty statutowe w latach następnych, oraz w przypadku podjęcia takiej decyzji 
przez uprawnione organy może zmniejszać lub zwiększać fundusz statutowy jednostki.
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Jednostka stosuje zasady rachunkowości określone dla organizacji pozarządowych zgodnie z 
ustawą o rachunkowości załącznik nr 6.
Stosowane uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowości:
- zrezygnowano z zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i 
pasywów,
- wycenę aktywów i pasywów dokonuje się z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych w art. 
28a ustawy o rachunkowości,
- Bilans jednostki zawiera informacje wymagane w załączniku Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości,
- Rachunek zysków i strat zawiera informacje wymagane w załączniku Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości,
- ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a kosztami jednostki, 
zwiększa po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego - odpowiednio przychody lub 
koszty w następnym roku obrotowym; różnica dodatnia może być zaliczana na zwiększenie 
kapitału (funduszu) podstawowego,
- jednostka może nie sporządzać informacji dodatkowej przy zachowaniu zasad określonych w 
art. 48 ust.3 ustawy o rachunkowości,
- jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.
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Jednostka prowadzi księgi rachunkowe uwzględniając podział na działalność pożytku 
publicznego odpłatna i nie odpłatną. Koszty rozliczane są w układzie mieszanym, tj. wg kont 
kosztów rodzajowych i kosztów wg. miejsca powstania. Rachunek zysków i strat sporzadzany 
w wariancie porównawczym. Jednostka korzysta ze zwolnienia dochodu z podatku 
dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisów art. 17 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych.
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STOWARZYSZENIE 
MIŁOŚNIKÓW JASŁA I REGIONU 
JASIELSKIEGO

31.12.2021

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

85 169,50
37 256,00

1 400,00
46 513,50

0,00
0,00

85 169,50
22 053,80

0,00
49 471,84
13 643,86

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

85 169,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

71 874,14
39 111,03
1 154,00

31 609,11
0,00
0,00

71 874,14
22 402,30

0,00
33 876,15
15 595,69

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

71 874,14

85 169,50 71 874,14

2021 2020

zł
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STOWARZYSZENIE 
MIŁOŚNIKÓW JASŁA I 
REGIONU JASIELSKIEGO

01.01.2021 - 31.12.2021

zł

2021

46 760,60

46 760,60

0,00

0,00
32 793,55

32 793,55

0,00

0,00

13 967,05
0,00

0,00

0,00

0,00
13 967,05

297,55

620,74

0,00

0,00

13 643,86
0,00

13 643,86

2020

67 692,93

67 692,93

0,00

0,00
52 750,50

52 750,50

0,00

0,00

14 942,43
0,00

0,00

0,00

0,00
14 942,43

651,61

0,00

1,65

0,00

15 595,69
0,00

15 595,69
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Informacje ogólne: 

1) STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW JASŁA I REGIONU JASIELSKIEGO 

Siedziba: 38-200 Jasło, ul. Kołłątaja 1 

Nr KRS 0000020568 – Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

NIP 6851689602, REGON 000808989  

2) Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.  

3) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 01.01.2021 do 

31.12.2021  

Jednostka stosuje zasady rachunkowości określone dla organizacji pozarządowych 

zgodnie z ustawą o rachunkowości załącznik nr 6. 

Stosowane uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowości: 

- zrezygnowano z zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników 

aktywów i pasywów, 

- wycenę aktywów i pasywów dokonuje się z zastosowaniem uproszczeń 

przewidzianych w art. 28a ustawy o rachunkowości, 

- Bilans jednostki zawiera informacje wymagane w załączniku Nr 6 do ustawy             

o rachunkowości, 

- Rachunek zysków i strat zawiera informacje wymagane w załączniku Nr 6 do 

ustawy o rachunkowości, 

- ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a kosztami 

jednostki, zwiększa po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – 

odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym; różnica 

dodatnia może być zaliczana na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego, 

- jednostka może nie sporządzać informacji dodatkowej przy zachowaniu zasad 

określonych w art. 48 ust.3 ustawy o rachunkowości, 

-   jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych, 

- jednostka nie sporządza sprawozdania z działalności jednostki określonego             

w art. 49 ustawy o rachunkowości. 

4) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją 

okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 
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5) Rachunkowość jednostki od 01.01.2021r. prowadzona jest przez podmiot zewnętrzny, 

któremu prowadzenie rachunkowości zlecono na podstawie Umowy o prowadzenie 

ksiąg rachunkowych. Zgodnie z ustalenia tej umowy podmiot: Biuro Rachunkowe 

KDP Dębosz Sp. z o.o., z siedzibą w Jaśle, ul. Rynek 14 zobowiązało się do 

prowadzenia rachunkowości podmiotu, przy użyciu programu komputerowego 

OPTIMA firmy Comarch.  

6) Metody wyceny aktywów i pasywów 

 

1.1. Wartości niematerialne i prawne 

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, 

prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym 

okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na 

potrzeby jednostki o wartości powyżej 10.000,00 zł. Aktywa o wartości do 10.000,00 

złotych netto zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu 

tych aktywów.  

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów 

wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się 

w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania i nalicza się wg stawek 

amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy 

zastosowaniu metody liniowej.  

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji posiadanych wartości 

niematerialnych i prawnych w drodze weryfikacji. Na tej podstawie ustala się tytuły 

podlegające ewentualnym odpisom aktualizacyjnym. 

 

1.2. Rzeczowe aktywa trwałe 

1.2.1. Środki trwałe 

Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej 

użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby 

jednostki o wartości przekraczającej 10.000,00 zł. Aktywa o wartości do 10.000,00 

złotych netto zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu 

tych aktywów albo w miesiącu następnym. 

Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) 

pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu 
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następującym po miesiącu oddania do użytkowania i nalicza się wg stawek 

amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

a także ustalonych indywidualnie zgodnie z art. 16j-16m ww. ustawy. Amortyzację 

oblicza się przy zastosowaniu metody liniowej.  

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji posiadanych środków 

trwałych pod kątem ich dalszej przydatności w działalności Stowarzyszenia, zakończonej 

stosownym protokołem. Na tej podstawie ustala się tytuły podlegające ewentualnym 

odpisom aktualizacyjnym zmniejszającym wartość środków trwałych. 

Inwentaryzację w drodze spisu z natury środków trwałych oraz maszyn i urządzeń 

wchodzących w skład środków trwałych w budowie przeprowadza się raz w ciągu 4 lat, 

o ile znajdują się one na terenie strzeżonym. 

1.2.2. Środki trwałe w budowie 

Nie występują. 

1.3. Należności długoterminowe 

Nie występują. 

1.4. Inwestycje długoterminowe 

Nie występują. 

1.5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Nie występują.  

1.6.  Zapasy 

Stowarzyszenie w zakresie prowadzonej działalności statutowej opracowywuje 

i wykonuje wydawnictwa okolicznościowe, publikacje, monografie, albumy, przewodniki 

i kalendarze, które objęte są ewidencją ilościową i wartościową.  

Wydawnictwa wyceniane są wg rzeczywistego kosztu ich wytworzenia, na który składają 

się opracowanie i skład komputerowy wydawnictwa oraz koszt jego wydruku.  

Ewidencję wartościową prowadzi w księgach handlowych na koncie 601 „Produkty 

(wydawnictwa) w magazynie”. Ewidencję ilościową i wartościową prowadzi sie na 

oddzielnych kartotekach, w których wycenione są poszczególne pozycje wydawnicze. 

Rozchód wydawnictw wycenia się według rzeczywistego kosztu wytworzenia 

obejmujacego wszystkie koszty bezpośrednie dotyczące danego wydawnictwa 

(tj. opracowanie, skład komputerowy i druk) i w momencie ich rozchodu odnoszone 

w koszt własny sprzedanych produktów (wydawnictw). Wartość rozchodu ustala się 

metodą identyfikacji każdej pozycji rozchodowanego produktu (wydawnictwa). 
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Na koniec każdego miesięcznego okresu sprawozdawczego i na dzień bilansowy ustalany 

jest stan zapasu posiadanych wydawnictw (produktów) na podstawie spisu z natury. 

Nierozliczone i nie przyjęte na magazyn koszty wytworzenia wydawnictw stanowią 

tzw. „produkcje w toku” , wyceniane są na dzień bilansowy w wysokości rzeczywiście 

poniesionych do tego dnia kosztów, i w sprawozdaniu wykazywane są jako zmiana stanu 

produktu, odpowiednio zwiększająca lub zmniejszająca wartość przychodów roku 

obrotowego. 

Pozostałe zużycie materiałów, nie mających związku z działalnością wydawniczą 

Stowarzyszenia, księgowane jest bezpośrednio w koszty działalności statutowej 

z pominięciem ewidencji magazynowej. 

 

1.7. Należności krótkoterminowe 

Obejmują one ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności 

z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, które stają się wymagalne 

w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.  

Na dzień powstania należności wycenia się w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy 

należności wyceniane są kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności. Odsetki 

od należności przeterminowanych szacowane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy, z tym 

że decyzję o obciążeniu kontrahenta podejmuje każdorazowo Zarząd Stowarzyszenia. Na 

należności odsetkowe tworzy się odpis aktualizujący w pełnej ich wartości i odnosi się go 

w ciężar kosztów finansowych. 

Należności dochodzone na drodze sądowej obejmowane są odpisem aktualizującym 

w pełnej ich wartości. W momencie uzyskania pozytywnego wyroku sądowego w księgach 

rachunkowych ujmuje się pełną wartość odsetek do dnia wydania wyroku oraz zasądzone 

zgodnie z wyrokiem koszty postępowania sądowego i ewentualne inne kwoty wskazane 

przez sąd, a następnie obejmuje się je odpisem aktualizującym w pełnej wartości do 

momentu ich zapłaty. 

 

1.8. Inwestycje krótkoterminowe 

Stowarzyszenie nie posiada innych inwestycji krótkoterminowych oprócz środków 

pieniężnych. Stowarzyszenie gromadzi środki pieniężne w kasie zakładowej oraz na 

rachunkach bankowych.  

Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej,  
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1.9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Stowarzyszenie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów celem zachowania 

współmierności przychodów i kosztów. Rozliczaniu w czasie podlegają poniesione 

wydatki, które dotyczą kosztów (lub przychodów) następnych okresów obrotowych, w 

szczególności poniesione w roku obrotowym koszty dotyczące produkcji wydawnictw, 

których druk zakończony będzie w roku następnym. Stowarzyszenie rozlicza rocznie 

poszczególne tytuły wydatków. W przypadku jednak gdy dany wydatek nie przekracza 

kwoty 500,00 zł, Stowarzyszenie może zaliczyć go jednorazowo w koszty okresu, którego 

dotyczy. 

 

1.10. Fundusze własne 

Wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej ujmując je w 

księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa – 

Statutu Stowarzyszenia.  

Kapitał podstawowy wykazuje się w wartości ustalonej w Statucie Stowarzyszenia 

wpisanym do KRS. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady ujmuje się jako należne 

wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna). 

Na kapitał własny odnosi się: 

 korekty popełnionych w poprzednich latach błędów podstawowych w następstwie 

których sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie nie można uznać za 

przedstawiające sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy w sposób 

rzetelny i jasny, 

 skutki zmian zasad wyceny. 

 

1.11. Rezerwy 

Nie występują.  

1.12. Zobowiązania długo i krótkoterminowe 

Zobowiązania wyceniane są: 

 na dzień ich powstania według wartości nominalnej, a jeżeli są wyrażone w walucie 

obcej podlegają przeliczeniu według kursu średniego NBP na ten dzień lub po 

kursie ustalonym w innym wiążącym jednostkę dokumencie (np. celnym), 

 na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty (tj. wraz z odsetkami 

oszacowanymi we własnym zakresie z uwzględnieniem not odsetkowych 

otrzymanych od kontrahentów). 
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1.13. Rozliczenia międzyokresowe  

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności 

oraz odnoszenie ich skutków finansowych obejmują w szczególności: 

 równowartość otrzymanych od odbiorców lub należnych środków z tytułu 

świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, 

 otrzymane środki pieniężne na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków 

trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli 

stosownie do odrębnych przepisów nie zwiększają one kapitałów własnych; 

zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają 

równolegle do odpisów amortyzacyjnych- umorzeniowych pozostałe przychody 

operacyjne; do środków trwałych i kosztów prac rozwojowych sfinansowanych 

z tych źródeł zasady te stosuje się odpowiednio w odniesieniu także do przyjętych 

nieodpłatnie (także w  formie darowizny) środków trwałych, środków trwałych 

w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

Informacje uzupełniające do bilansu:  

1) uzupełniające dane o aktywach i pasywach: 

 

           Aktywa      Pasywa 

 

Majątek w składzie - 37.256,00,-  Fundusz statutowy -  22.053,80,- 

Środki finansowe - 46.513,50,-  Wynik roku bieżącego -        13.643,86,- 

Należności krótkoterminowe  Wynik lat ubiegłych -  49.471,84,- 

     1.400,00,-  Zobowiązania krótkoterm.-          0,00,- 

                                   85.169,50,-                                                      85.169,50,- 

 

 

Aktywa tworzą zapasy wydawnictw książkowych oraz środki pieniężne na rachunku 

bankowym i należności od odbiorców. Pasywa tworzą Fundusz statutowy 

odpowiadający wartości zapasów wydawnictw w magazynie oraz wyniki finansowe 

z lat ubiegłych i bieżące, które finansują zapas wydawnictw, stan środków 

pieniężnych.  
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Majątek obrotowy na 31.12.2021r.: 

- wydawnictwa w magazynie (archiwalne)    13.109,50,- 

- wydawnictwa w magazynie (nowe od.01.01.2016r.)  24.146,50,- 

- środki pieniężne na rachunku bankowym    46.513,50,- 

-  należności od odbiorców                   1.400,00,- 

 

Pasywa to fundusz statutowy odzwierciedlający wartość rzeczowego majątku 

obrotowego, zyski i straty z lat ubiegłych (nadwyżki przychodów nad kosztami 

i nadwyżki kosztów nad przychodami) oraz zobowiązania krótkoterminowe  

Kapitał własny:       85.169,50 

- Fundusz statutowy:      22.053,80,- 

 w tym: 

 - zyski z lat ubiegłych(do 31.12.2014)     8.944,30,- 

 - wartość wydawnictw (archiwalnych)   13.109,50,- 

- wynik finansowy bieżącego roku (2021)    13.643,86,- 

- wynik finansowy lat ubiegłych (2015-2020)   49.471,84,- 

 

- Zobowiązania i rezerw na zobowiązania 

(przychody przyszłych okresów)              0,00,- 

 

2) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł: 

Przychody 2021 rok 

1. Składki członkowskie i członków wspierających -    4.991,00,- 
3. Darowizna 1% podatki -        2.293,60,- 
4. Darowizna na działalności statutową –      4.500,00,- 
4. Przychody z działalności wydawniczej-    22.393,00,- 
5. Pozostałe przychody statutowe –     14.200,00,- 

w tym: 

- wpłaty na promocje w wydawnictwach: 10.200,00,- 
- dotacja Miasta Jasła:     2.000,00,- 
- organizacja zleconych wydarzeń  
  kulturalnych      2.000,00,- 

6. przychody finansowe (odsetki):                       0,00,- 
7. pozostałe przychody operacyjne 
(zaliczone do przychodów odchylenia od cen 
Ewidencyjnych wytworzonych wydawnictw:          297,55,- 
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8. Zmiana stanu produktu (+)               (-) 1.617,00,- 

    (zmniejszenie wartości  

     magazynowej wydawnictw) 

         --------------------------- 

48.675,15,- 

 

 

3) informacje o strukturze kosztów: 

Koszty w układzie rodzajowym 2021 rok 

1. Zużycie materiałów -        1.855,67,- 

2. Usługi obce -       22.801,76,- 

3. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne -     7.510,32,- 

4. Pozostałe koszty rodzajowe -          625,80,- 

5. Pozostałe koszty operacyjne  

 (zwrot nadpłaconej dotacji z MON z 2020r.) -         620,74,- 

         33.414,29,- 

 

4) Pozostałe informacje finansowe: 

Okres działalności, za który sporządzono sprawozdanie zamknął się wynikiem dodatnim, 

tj. nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 13.643,86 zł. 

Nadwyżka przychodów nad kosztami roku 2021 oraz wyniki lat wcześniejszych są 

pozycją finansującą przyrost wartości zapasu wydawnictw na magazynie, tj.: 

- Fundusz statutowy      22.053,80,- 

- Wynik finansowy za lata 2015-2020 

(nadwyżka przychodów nad kosztami)   49.471,84,- 

- Wynik finansowy roku 2021 

(nadwyżka przychodów nad kosztami)              13.643,86,- 

- Razem Fundusz własny stowarzyszenia   85.169,50,- 

W tym: 

- wartość zapasu wydawnictw na magazynie:   37.256,00 zł 

- środki pieniężne na rachunku bankowym   46.513,50 zł 

- bilans należności i zobowiązań      1.400,00 zł 
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Wobec powyższego nie wykorzystane dochody działalności statutowej od początku 

działalności jednostki, stanowią na dzień 31.12.2021r. kwotę 47.913,50 zł i w całości 

pokryte są środkami pieniężnymi na rachunku bankowym Stowarzyszenia oraz 

aktualnym stanem należności.  

 

Jasło, dnia: 10.05.2022r. 

 

     ZARZĄD STOWARZYSZENIA: 

 
     WIESŁAW HAP – PREZES ZARZĄDU 

     ANDRZEJ GAWLEWICZ – I ZASTĘPCA PREZESA 

     BARTŁOMIEJ WILK – II ZASTĘPCA PREZESA 

     JÓZEF LASKOWSKI - SEKRETARZ 

     MAGDALENA BIAŁEK – ZASTĘPCA SEKRETARZA 

     ROBERT MICHAŁOWSKI – SKARBNIK 

     PATRYK ŁUKASIK – ZASTĘPCA SKARBNIKA 

     MAŁGORZATA WIĘCH-KETTELE – CZŁONEK ZARZĄDU 

     MARIUSZ SKIBA – CZŁONEK ZARZĄDU 

     JACEK NAWROCKI – CZŁONEK ZARZĄDU 

     TOMASZ KASPRZYK – CZŁONEK ZARZĄDU 

      (imię, nazwisko, stanowisko) 

 


