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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

I .Informacje ogólne 

Stowarzyszenie Miłośników Witraży „ARS VITREA POLONA” , mające siedzibę : 

32-052 Kraków ul. Lea 27/29 , zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem            
0000035166 Rejestr Stowarzyszeń , Sąd Wojewódzki w Krakowie , Wydział I Cywilny  

NIP 6762109862  

Podstawowym przedmiotem działalności jest działanie na rzecz ochrony dziedzictwa sztuki 
witrażowej i popularyzacja wiedzy na jej temat oraz wspomaganie i popieranie rozwoju 
współczesnej sztuki witrażowej. 

Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy 2020. 

Przyjęty w stowarzyszeniu rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 
12 kolejnych miesięcy. 

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności i zdarzenia , które 
świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez stowarzyszenie działalności 
w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu że działalności będzie 
kontynuowana w dającej się przewidzieć przyszłości. 

 

II. Omówienie przyjętych zasad ( polityki )rachunkowości 

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi 
metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości: 

1. Należności w wartościach nominalnych 
2. Zobowiązania w wartościach wymagających zapłaty 
3. Środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych stowarzyszenie nie posiada 

Ewidencję kosztów prowadzono w układzie kalkulacyjnym kont zespołu 4 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według załącznika nr 5 do Ustawy o rachunkowości z 
dnia 29.09.1994. 

 

 

Sporządzono dnia 18.03.2021 

 

 

………………………………………………………….     …………………………………………… 

(data i podpis osoby sporządzającej)      (pieczęć firmowa) 



 

 

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu. 

1. Struktura zrealizowanych przychodów wg. Źródeł: 
 

PRZYCHODY 
 
Lp. Specyfikacja 2019 rok 2020 rok 
1.  PRZYCHODY RAZEM 6.657,00zł 6.285,00zł 
a Składki członkowskie 2.750,00zł 4.970,00zł 
b Darowizny 3.200,00zł 1.200,00zł 
c Przychody finansowe ( odsetki) 0,00zł 0,00 
2. Inne przychody określone statutem 707,00zł 115,00 zł 
a Sprzedaż wydawnictw 707,00zł 115,00 zł 

 

2. Struktura zrealizowanych kosztów działalności statutowej oraz kosztów administracyjnych 

KOSZTY 

Lp. Specyfikacja 2019 rok 2020 rok 
1 Koszty realizacji zadań 

statutowych 
17.069,00 0,00 

a Działania statutowe ( druk 
wydawnictw) 

17.069,00 0,00 

b    
2 Koszty administracyjne 2.391,50zł 1.691,60zł 
a Zużycie materiałów i energii 34,40zł 0,00 
b Usługi obce 4.162,00zł 1.691,60zł 
c Podatki i opłaty   
d Wynagrodzenia i składki ZUS   
e Pozostałe   
3 Koszty operacyjne   
4 Koszty finansowe   
 KOSZTY RAZEM 19.460,50zł 1.691,60 zł 

 

1. Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego 
2. Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób fizycznych i przeznaczyło je na działania 

statutowe w zakresie swojej działalności statutowej 

 

       Wysokość środków  finansowych : 

                                                                 Na początek roku    Na koniec roku 

1. Kasa                     0,00 zł               0,00zł 
  

2. Rachunek bankowy               15.877,34 zł      20.746,74zł 



 

 

 

 

…………………………………………………….    ………………………………………………… 

(miejsce i data sporządzenia)     ( pieczęć firmowa) 

 

        ……………………………………………….. 

        ( prezes zarządu ) 

        ……………………………………………… 

        ( skarbnik) 

 

 

 

 

 

 

 


