INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT
OD 01-01-2013 DO 31-12-2013 ROKU FUNDACJA STUDENTÓW ABSOLWENTÓW
UCZELNI WYŻSZYCH – POMERANIAN STUDENTS´ COALITION Z SIEDZIBĄ
W GDYNI
WSTĘP
Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych – Pomeranian Students´ Coalition
powstała na mocy aktu notarialnego fundacji w dniu 28 lipca 2009 roku.
Siedziba fundacji:
Gdynia ul. Modra 3I/6
W dniu 05 listopada 2009 roku Fundacja została wpisana do Sądu Rejonowego
w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000341169
Celem Fundacji jest między innymi:
1. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu
społeczeństwa.
Cel wyżej wymieniony jest realizowany poprzez:
1. Propagowanie postaw obywatelskich i ich życia społecznego
2. Wspieranie samorządności studenckiej na obszarze miasta Gdynia, Regionu
Pomorskiego i Rzeczpospolitej
3. Podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb kulturalnych, oświatowo
– wychowawczych, kultury fizycznej i sportu studentów.
Szerszych opis z załączniku do sprawozdania „ sprawozdanie merytoryczne
z działalności fundacji”
2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.
a. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
b. Prezentowane w sprawozdaniu dane dotyczą okresu od 01 stycznia 2013 roku
do 31 grudnia 2013 roku.
c. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania celów Fundacji
w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że Fundacja nie zamierza ani nie musi
zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakres.
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d. Zgodnie z wiedzą Zarządu Fundacji nie istnieją okoliczności wskazujące
na zagrożenie kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.
3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości.
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego
są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.
Na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2013 roku aktywa i pasywa bilansu wycenia się według
zasad określonych w Ustawie o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

A. Amortyzacja.
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest
na podstawie planu amortyzacyjnego, która jest zgodna z zasadami określonymi w ustawie
z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku od osób prawnych. Stosowana jest liniowa metoda
amortyzacji na równomiernym rozłożeniu wartości początkowej na przewidywane lata
użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu. Maszyny i urządzenia, a także przedmioty
stanowiące własność spółki o przewidywalnym okresie użytkowania dłuższym niż rok
i wartość powyżej 3500 zł księgowane są na koncie „010 środki trwałe”, przy czym środki
trwałe o niższej wartości, których cena nabycia jest w przedziale 1500-3500 zł ujmowane
są w ewidencji wyposażenia i w momencie oddania do użytkowania jednorazowo obciążają
koszty działalności. Środki trwałe, których cena nabycia przekracza wartość 3500 zł
umarzane są metodą liniową. Bilansowa wartość środków trwałych wyraża się ceną nabycia
pomniejszoną o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne.

B. Zapasy.
Fundacja nie posiada zapasów.
C. Należności i zobowiązania.
Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej
wskazywane są według wartości podlegającej zapłacie.
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D. Środki pieniężne.
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości
nominalnej.
E. Kapitały.
Fundacja posiada fundusz własny wynikający z nadwyżki przychodów nad kosztami oraz
funduszu założycielski.
F. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych
fundacja dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych
w czasie zalicza się przede wszystkim opłacane z góry prenumeraty, składki ubezpieczenia
majątkowego, abonamenty itp.
G. Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Fundacja nie wykazuje międzyokresowych przychodów.
H. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Fundacja nie prezentuje aktyw i rezerw na podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym
z uwagi na nieistotność.

4. Wynik finansowy.
Na wynik finansowy składa się: wynik na działalności statutowej, wynik na całokształcie
działalności oraz wynik finansowy ogółem. Stowarzyszenie stosuje metodę porównawczą
pomiaru wyniku finansowego.
Przychodem z działalności statutowej są składki członkowskie, darowizny, dotacje.
Przychodami finansowymi są należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty
finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych, odsetki, prowizje .
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5. Transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami
powiązanymi.
Nie dotyczy fundacji

INFORMACJA DO BILNASU

1. Zaliczki na poczet dostaw:
Faktura zaliczkowa – 0,00 zł
2. Należności i Roszczenia:
Występują następujące należności – 896,98 zł.
Od odbiorców – 896,98 zł.
Od osób fizycznych – 0,00 zł.
Rozliczenia z Urzędem Skarbowym CIT8/2013 –00,00 zł.
Inne – 0,00 zł.
3. Środki pieniężne:
Środki pieniężne obejmują jednostki pieniężne posiadane przez jednostkę na dzień bilansowy:
W kasie – 3.371,67 zł.
W banku – 31.903,99 zł.
Pożyczki – 0,00 zł.
Środki pieniężne wyceniano w wartości nominalnej.

4. Zapasy:
Fundacja nie posiada
5. Zobowiązania długoterminowe:
Fundacja nie posiada.
6. Zobowiązania krótkoterminowe:
Pozycja wykazuje stan zadłużenia jednostki na dzień bilansowy w wysokości – 0,01 zł.
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Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 0,01 zł.
Zobowiązania z tytułu podatków CIT-8 – 0,00 zł.
Podatek od wynagrodzeń PIT4 za miesiąc grudzień 2013 – 0,00 zł.
Kredyt w rachunku bieżącym – 0,00 zł.
Wynagrodzenie Lista Płac grudzień 2013 – 0,00 zł.
Inne – rozliczenie zakupów gotówkowych – 0,00 zł.
7. Przedstawione zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku
do poprzedniego roku obrotowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych
na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki.
Nie wystąpił.
8. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowania i wyceny,
jeśli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyna
i spowodowane tym zmiany kwoty wyniku finansowego.
Nie wystąpiły.
9. Informacje o znaczącym zdarzeniu, jakie nastąpiło po dniu bilansowym,
a nieuwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.
W roku obrotowym 2013 nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które nie zostały uwzględnione
w bilansie.
10. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych
w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
Wyżej wymienione zdarzenia nie wystąpiły.
11. Uzupełnienie danych o aktywach i pasywach.
Rzeczowe aktywa trwałe – specyfikacja według grup rodzajowych:
a. Budynki i lokale –0,00 zł.
b. Urządzenia i maszyny – 0,00 zł.
c. Środki transportu – 0,00 zł.
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d. Inne środki trwałe – 0,00 zł.
12. Umorzenie rzeczowych aktyw trwałych:
a. Budynki i lokale – 0,00 zł.
b. Maszyny i urządzenia – 0,00 zł.
c. Środki transportu – 0,00 zł.
d. Inne środki trwałe – 0,00 zł.
13. Wartość netto rzeczowych aktyw trwałych:
a. Budynki i lokale – 0,00 zł.
b. Maszyny i urządzenia – 0,00 zł.
c. Środki transportu – 0,00 zł.
d. Inne środki trwałe – 0,00zł.
14. Wartości nieamortyzowane przez jednostkę środków trwałych, środki trwałe
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów.
Wyżej wymienione środki nie występują.
15. Zobowiązania wobec państwa lub gminy z tytułu uzyskanych praw własności
budynków i budowli.
Wyżej wymieniona pozycja nie występuje.
16. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości
nominalnej subskrybowanych, w tym uprzywilejowanych.
Różnica zwiększająca przychody w roku następnym – 2012 / 10.183,74 zł
Różnica zwiększająca przychody w roku następnym (przychody przyszłych okresów)
– 2013/ 35.249,43 zł
Fundusz założycielski – 3.000,00 zł
17. Stan na początek roku obrotowego zwiększenia i zmniejszenia kapitałów
zapasowych i rezerw.
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Nie dotyczy fundacji.
18. Propozycja, co do stanu podziału zysku lub pokrycia strat za rok obrotowy 2013
Rok obrotowy 2013 zakończył się zyskiem bilansowym – fundacja nie wykazuje zysku
bilansowego, a stratą podatkowym to 14.583,74 zł.
19. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początku roku obrotowego,
zwiększenia, wykorzystanie i rozwiązanie oraz stan na koniec roku obrotowego
ze
wskazaniem tych, które korygują stan należności, a więc zmniejszenie pasywa.
W roku obrotowym 2013 nie tworzono rezerw.
20. Podział zobowiązań według pozycji bilansowej o pozostałym, na dzień bilansowym
przewidywanym umową, okresie spłaty.
Wyżej wymienione nie występują.
21. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
Przychody przyszłych okresów – zgromadzone środki na poczet projektu 2014 roku
– 35.249,43 zł
INFORMACJA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
1. Rachunek zysków i strat jest prowadzony w wariancie porównawczym.
Struktura przychodów pozyskanych na trenie kraju:
 213.597,07 zł.
Przychody finansowe odsetki:
 0,00 zł.
Przychody finansowe inne:
 0,00 zł.
Przychody pozostałe:
 Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2011/2012 – 14.583,74 zł.
 Dotacja 89.400,00 zł
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 Darowizna 28.851,00 zł

2. Struktura kosztów.
Koszta działalności statutowej:
 244.349,47 zł.
Koszty administracyjne
 Usługi, materiały, wynagrodzenie, inne – 89.457,36 zł.
3. Różnica między wynikiem bilansowym a podatkowym.
Zysk brutto bilansowy – 0,00 zł
Strata podatkowy brutto – 14.583,74 zł
Różnica – przeksięgowanie nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2011/2012 –
14.583,74 zł

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU W ROKU OBROTOWYM 2013
1. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w 2013 roku.
Umowa cywilno prawna 42 osoby.
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