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Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe wycenia się według cen nabycia. Dla celów 
podatkowych stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (z późn. zm.) określają wysokość amortyzacji stanowiącej 
koszty uzyskania przychodów. Środki trwałe nabyte i wprowadzone do ewidencji przed 1 
stycznia 2000 roku stosowane są stawki wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, które określają wysokość amortyzacji stanowiącej koszt uzyskania 
przychodu. Składniki majątku o okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz 
wartości początkowej nie przekraczającej  10.000,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar 
kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Należności i zobowiązania wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, z zachowaniem 
metody ostrożnej wyceny. Środki pieniężne przedstawione są w walucie polskiej oraz w 
wartości nominalnej.
Kapitały - fundusze ujęte zostały w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1476.2680.1.25

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie w wymogami stawianymi przez Ustawę               
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (z późn. zm.). Zdarzenia gospodarcze 
przedstawione w sprawozdaniu są zgodne z treścią ekonomiczną. Stowarzyszenie sporządza 
rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 
Dla ustalenia wyniku finansowego za dany rok obrotowy zostały ujęte wszystkie osiągnięte            
i przypadające na rzecz Stowarzyszenia przychody oraz związane z tymi przychodami koszty -
zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 
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Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie w wymogami stawianymi przez Ustawę               
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (z późn. zm.). Zdarzenia gospodarcze 
przedstawione w sprawozdaniu są zgodne z treścią ekonomiczną. Stowarzyszenie sporządza 
rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 
Jako jednostka organizacyjna Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V Liceum 
Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie stosuje przepisy ustawy                      
o rachunkowości. Zakładowy Plan Kont Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół V Liceum 
Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie jest dokumentem, który zawiera 
politykę rachunkowości, wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej), przyjęte zasady 
księgowania na nich operacji gospodarczych, zasady wyceny aktywów i pasywów, a także 
zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej) i ich powiązania z kontami 
księgi głównej. 
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01.01.2021 - 31.12.2021

2021
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V Przychody podstawowej działalności operacyjnej 90 298,30 52 488,75

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I 
PRZYJACIÓŁ V LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. 
AUGUSTA WITKOWSKIEGO W 
KRAKOWIE

22 950,00 36 037,16
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
  

Załącznik do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół V  
Liceum Ogólnokształcącego  im. Augusta Witkowskiego w Krakowie  

na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 r.  
 
Informacja dodatkowa zawiera dane uzupełniające, które ze względu na uproszczoną formę 
sprawozdania finansowego – zgodną z art. 50 ustawy o rachunkowości, pozwolą na pełną ocenę 
stanu gospodarki finansowej. 
 

I. Metody wyceny aktywów i pasywów – zgodnie z Zakładowym planem kont: 
1. Za aktywa trwałe uznaje się przedmioty i wartości niematerialno-prawne o wartości 

jednostkowej netto powyżej 10.000,00 zł, których cechy użytkowe jednoznacznie wskazują, 
że ich okres używania jest dłuższy niż jeden rok od daty nabycia lub otrzymania. 

2. Aktywa trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł netto i okresie użytkowania ponad 1 rok, 
podlegają amortyzacji metodą liniową, wg obowiązujących przepisów. 

3. Aktywa trwałe o wartości poniżej 10.000,00 zł netto (środki nisko cenne) podlegają                  
w całości zaliczeniu w koszty działalności z chwilą przekazania ich do użytkowania. 

4. Przedmioty i wartości niematerialno-prawne o wartości poniżej 10.000.00 zł netto mogą 
zostać określone jako aktywa trwałe, jeżeli ich cechy użytkowe i przeznaczenie oraz sposób 
użytkowania wskazują na czas użytkowania powyżej jednego roku. Decyzję o zaliczeniu 
takiego przedmiotu i wartości niematerialnej i prawnej do aktywów trwałych podejmuje 
Prezes Stowarzyszenia. 

5. Umorzeniu w pełnej wartości, poprzez dokonanie spisania w koszty w miesiącu przyjęcia do 
użytkowania, podlegają w Stowarzyszeniu: 

a) książki i inne zbiory biblioteczne; 
b) środki dydaktyczne; 
c) meble i dywany; 
d) pozostałe środki trwałe(wyposażenie) określone w pkt. 4; 
6. Umorzenia aktywów trwałych, o których mowa w pkt. 1, pkt. 4 dokonuje się      miesięcznie. 
7. Należności i zobowiązania wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z 

tym że nie dokonuje się odpisów aktualizacyjnych należności z tytułu dochodów 
budżetowych. 

8. Odsetki od należności i zobowiązań, do których stosuje się przepisy ustawy                             o 
zobowiązaniach podatkowych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty. 

9. Odsetki od pozostałych należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych               
w momencie ich zapłaty. 

10. Wpływ środków pieniężnych na rachunki walutowe wycenia po kursie kupna banku 
obsługującego transakcję. Wypływ środków pieniężnych z rachunku walutowego wycenia po 
kursie sprzedaży banku obsługującego transakcję, wg metody FIFO. 

 
II. Informacja o strukturze i źródłach przychodów osiągniętych w 2021  r: 
 
W ramach działalności statutowej przychody zostały osiągnięte z tytułu:  
 
-       składek członkowskich:                                               150,00 zł          
 przekazany 1% podatku:               17 256,30 zł  
 darowizny na cele statutowe                               71 632,00 zł 
 pozostałe przychody:                               1 260,00 zł      
 
Razem  przychody z działalności  w 2021 wynoszą:   113 248,30  zł  
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III. Struktura kosztów 
 
Koszty w roku 2021   wynosiły:  
  
 koszty rodzajowe:                               53 321,25  zł  
 koszty działalności statutowej:                             3 600,00 zł  

 
Łączne koszty poniesione w 2021  roku:   56 921,25 zł 

 
Łączny wynik na dzień 31-12-2021 rok wynosi: 56 327,05 zł  

 
 

W 2021 roku Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta 
Witkowskiego w Krakowie nie udzieliło żadnej gwarancji ani poręczenia. 

 
  
  


