
 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 
Stowarzyszenia Promocji Sztuki Ły żka Mleka 

 
1. Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka ma siedzibę w Kaliszu, przy ulicy Dworcowej 6/6 

(mieszkanie prywatne). 
Podstawową działalnością, dla której powstało Stowarzyszenie jest: 

a) wspieranie artystów oraz promocja działań artystycznych, 
b) stwarzanie warunków dla twórczego rozwoju osób podejmujących działania artystyczne, 
c) integracja środowisk twórczych i akademickich, 
d) prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie inicjowania, organizacji, promowania i 

współdziałania w imprezach artystycznych, 
co zostało ujęte w statucie Stowarzyszenia. 
Rejestracji Stowarzyszenia dokonano w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Po-
znaniu dnia 17.12.2010 r. pod nr KRS 0000371951 na czas nieokreślony. 
 

2. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok obejmuje okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 
zostało sporządzone przy założeniu, że działalność Stowarzyszenia będzie nadal kontynuowana. 
Zarządowi Stowarzyszenia nie są znane żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie dalszej 
działalności. 

 
3. Stowarzyszenie posiada wewnętrzne zasady prowadzenia rachunkowości opracowane z 

uwzględnieniem specyfiki jednostki oraz ogólnie obowiązujących zasad wynikających z Ustawy z 
dnia 29.09.1994 o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w 
sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami han-
dlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej. 
Zasady te określają w szczególności: 

• Wykaz kont księgowych 
• Wzory ewidencji (rejestr główny prowadzony w komputerowym arkuszu kalkulacyjnym 
• Sposób segregowania, przechowywania i kontroli dowodów księgowych. 

Dokumentacja określająca powyższe zasady została wprowadzona Uchwałą Zarządu nr 3/2010 z 
dnia 07.12.2010 z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2011. 
Dokumentację księgową prowadzi się i przechowuje w siedzibie Stowarzyszenia. 

 



 

Dodatkowe informacje i obja śnienia do sprawozdania finansowego za rok 2015 
w zakresie dotycz ącym Stowarzyszenia Promocji Sztuki Ły żka Mleka 

 
1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i w związku z tym nie posiada żadnego 

majątku trwałego ani rzeczowego majątku obrotowego. 
Jedynym składnikiem aktywów Stowarzyszenia są krajowe środki pieniężne powstałe z nadwyżki 
przychodów nad wydatkami.  
Środki pieniężne są gromadzone na rachunku w banku Alior Bank. 
Środki w kasie Stowarzyszenia przechowywane są w sporadycznych przypadkach przez krótki 
okres. 
 
Stan bilansowy środków pieniężnych na koniec roku 2015 obejmuje: 

Stan na rachunku bankowym: 694,06 zł 
Stan kasowy:       0,00 zł 
Razem:   694,06 zł 

Stan na rachunku bankowym w ewidencji księgowej jest zgodny z wyciągiem bankowym. 
Stan na rachunku gotówki w kasie w ewidencji księgowej jest zgodny z raportem kasowym. 
W roku 2015 Stowarzyszenie nie przeprowadzało żadnych operacji gotówkowych. 

 
2. Na koniec 2015 roku Stowarzyszenie nie posiadało żadnych nierozliczonych rozrachunków za-

równo po stronie należności jak i zobowiązań. Stowarzyszenie nie posiada również żadnych zo-
bowiązań warunkowych (pozabilansowych). 

 
3. Przychody Stowarzyszenia w 2015 roku wynosiły ogółem    58 022,74 zł  
 w tym: 

a. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 
  Cykl wydarzeń kulturalnych "Zwiersz się z nami pod wieczór"  

umowa nr 39/DK/2015 z dnia 14.05.2015    20 000,00 zł 
b. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Kaliszu 

  V Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej  
umowa nr UA/158/WKS/2015 z dnia 16.09.2015  30 000,00 zł 

c. dotacja Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich 
  Projekt Nowe Wyzwolenie - aktywizacja poprzez teatr  

umowa nr 26/2015/WW z dnia 09.06.2015     5 000,00 zł 
d. Darowizny i wpłaty własne członków        2 302,74 zł 
e. Składki członkowskie             720,00 zł 
 

 
4. Stowarzyszenie w 2015 roku poniosło koszty w wysokości   57 654,64 zł  
 w tym:  

a. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 
  Cykl wydarzeń kulturalnych "Zwiersz się z nami pod wieczór"  
  umowa nr 39/DK/2015 z dnia 14.05.2015   20 000,00 zł 

b. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Kaliszu 
  IV Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej  
  umowa nr UA/158/WKS/2015 z dnia 16.09.2015  30 000,00 zł 

c. dotacja Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich 
  Projekt Nowe Wyzwolenie - aktywizacja poprzez teatr  

umowa nr 26/2015/WW z dnia 09.06.2015     5 000,00 zł 
d. Wydatki statutowe          2 427,74 zł 
e. Koszty administracyjne            226,90 zł 
 

Wszystkie poniesione wydatki są udokumentowane sprawdzonymi dowodami księgowymi. 
 
5. Wynik finansowy Stowarzyszenia wykazany w sprawozdaniu za 2015 rok jest dodatni (zysk) wyni-

ka z nadwyżki przychodów nad kosztami. Zysk wynosi 368,10 zł, którą Zarząd wraz z kwotą po-
zostałą na koncie po rozliczeniu roku 2014 w kwocie 325,96 zł przewiduje przeznaczyć na działal-
ność statutową Stowarzyszenia w roku 2016.  
 

6. Stowarzyszenie w 2015 roku nie zatrudniało żadnych pracowników na etatach, a prace admini-
stracyjno-biurowe i organizacyjne wykonywane były przez członków Stowarzyszenia nieodpłatnie. 


