STOWARZYSZENIE

NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji
Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 1A p. 221
80-308 Gdańsk
2. Właściwy sąd prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS: 0000298475
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń: 2008-02-08
3. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
Norbert Korus – Przewodniczący
Monika Fiuczek – Sekretarz
Magdalena Kleinowska – Wiceprzewodnicząca ds. finansowych
Aleksandra Strugała – Członek zarządu ds. zasobów ludzkich
Mikołaj Kazimierczyk – Członek zarządu ds. partnerów
Patrycja Serafin – Członek zarządu ds. wizerunku i promocji
Agata Kochalska - Członek zarządu ds. projektów
4. Cele statutowe organizacji
Celem NZS jest działanie na rzecz pogłębiania demokracji, obrony swobód demokratycznych i praw
obywatelskich oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; aktywizacja życia
studenckiego i wspieranie przedsiębiorczości; ochrona interesów materialnych, społecznych,
kulturalnych i politycznych studentów i rodzin studenckich, a w szczególności członków NZS;
rozwój samorządności studenckiej i autonomii szkół wyższych; współpraca i integracja środowiska
akademickiego na arenie krajowej i międzynarodowej, a także społeczności obecnych i byłych
działaczy NZS; działanie na rzecz edukacji i rozwoju indywidualnego; działanie na rzecz
podmiotowości osoby ludzkiej, tolerancji i wysokiego poziomu moralnego.
5. Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
a) Niniejsze roczne sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2016.
b) Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które
wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację
działalności.
c) Walutą sprawozdawczą jest PLN.
6. Zastosowane zasady i metody rachunkowości
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o
Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwana dalej Ustawą.

.
a) Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są
dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej
nieprzekraczającej 3.500zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania
ich do użytkowania.
b) Inwestycje krótkoterminowe
Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach
rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy
aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wycenione są według ceny rynkowej.
Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości
odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.
c) Zapasy
Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są
według ceny zakupu.
d) Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej
wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.
e) Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości
nominalnej.
f) Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych
Stowarzyszenie dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.
g) Przychody z działalności statutowej
Przychody z działalności statutowej stanowią otrzymane środki pieniężne i inne aktywa
finansowe, w szczególności darowizny, środki z 1% podatku od osób fizycznych, dotacje i
innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia od krajowych
osób prawnych.
h) Koszty realizacji zadań statutowych
Koszty realizacji zadań statutowych stanowią środki pieniężne i inne aktywa finansowe
wydatkowane na cele statutowe.
i) Koszty administracyjne
Koszty administracyjne stanowią koszty związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia, czyli
zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz
ubezpieczenia społeczne, amortyzacja oraz pozostałe koszty.
Jednostka stosuje porównawczy rachunek zysków i strat.

j) Przychody finansowe
Do przychodów finansowych zaliczamy odsetki od lokat, wkładów bankowych i odsetki od
udzielonych pożyczek oraz dodatnie różnice kursowe.
k) Koszty finansowe
Do kosztów finansowych zaliczamy odsetki od otrzymanych kredytów i pożyczek, opłacone
prowizje od zaciągniętych kredytów, zapłacone odsetki za nieterminowe płatności oraz
ujemne różnice kursowe.
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Dodatkowe informacje i objaśnienia
1. Stowarzyszenie nie posiada aktywów trwałych.
2. Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 5 767,22 zł i składają się z wartości środków
pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym oraz należności krótkoterminowych.
3. W 2016 roku przychody z działalności statutowej wyniosły 13 306,20 zł, z czego całość przychodów
związana jest z realizacją projektów zawartych w statucie.
4. W 2016 roku Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego poniosło koszty działalności
statutowej w wysokości 17 702,04 zł.
5. W bieżącym roku Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego nie zatrudniało
pracowników.
6. W 2016 roku Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego poniosło koszty
administracyjne w wysokości 1 884,82 zł, na które składają się:
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Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii

2016
516,55 zł

Usługi obce
838,07 zł
Podatki i opłaty oraz pozostałe koszty
350,00 zł
Wynagrodzenia
Amortyzacja
Pozostałe koszty
180,20 zł

