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Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności Stowarzyszenia w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania realizacji celów statutowych, w co najmniej 
kolejnych 12 miesiącach.  
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Księgi rachunkowe Stiwarzyszenia prowadzone są zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 
29.09.1994r. Aktywa i pasywa na dzień bilansowy wycenione są zgodnie z art.28,41 i dalsze, z 
wyłączeniem art.29 i 36 ust.3 w/w ustawy, a w szczególności:

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich 
wykorzystania tj.: według cen nabycia, kosztu wytworzenia, wartości przeszacowanej /po aktualizacji 
wyceny/ pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową wg stawek zgodnych z Ustawą o podatku osób 
prawnych
- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości odpisuje się w sposób 
uproszczony jednorazowa w dniu zakupu – przekazania.
2. Finansowe aktywa trwałe (inwestycje długoterminowe) wycenia się według ceny ich nabycia z 
możliwością pomniejszenia o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej.
3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się:

Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej, -odpisy aktualizujące wartość  należności, 
dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty, w stosunku do  należności od 
dłużników postawionych w stan upadłości do wysokości zgłoszonej  likwidatorowi lub syndykowi.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się na dzień bilansowy według ceny rynkowej, ceny  nabycia w 
zależności od tego, która z nich jest niższa lub według wartości godziwej gdy dla  danej inwestycji brak 
jest aktywnej ceny rynkowej.

Zobowiązania  wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których  
uregulowanie następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych  lub w drodze 
wymiany na instrumenty finansowe, te wycenia się według wartości godziwej.

Przeliczeniu na walutę polska podlegają wszystkie wyrażone w walucie obcej sprzedaże i zakupy oraz 
związane z nimi aktywa i zobowiązania, bieżąco oraz na dzień bilansowy. Na dzień bilansowy wycena 
figurujących w księgach rachunkowych aktywów i zobowiązań wyrażonych i płatnych w walucie obcej w 
celu zaktualizowania ich wyceny złotowej wobec zmiany kursów walut – następuje po kursie średnim 
danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym na dzień bilansowy (art.30 ust.1 pkt.1 ustawy).

4. Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej uzasadnionej 
wartości.
5.  Kapitały własne spółki wycenia się w wartości nominalnej.
6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i odnoszenie ich skutków finansowych dla:
- czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (gdy dotyczą one przyszłych okresów 
sprawozdawczych),
- biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (gdy wartość prawdopodobnych zobowiązań 
przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynika z przyszłych świadczeń), a postaci odpisów 
czynnych i biernych rozliczeń, w koszty danego okresu sprawozdawczego stosowane do upływu czasu, 
wielkości świadczeń i uzasadnione charakterem kosztów z zachowaniem zasady ostrożności.
7. Stowarzyszenie prowadzi ewidencję kosztów w zespole kont ,,4” i sporządza rachunek zysków i strat
w układzie porównawczym.

Stowarzyszenie nie dokonało w roku 2018  zmian w przyjętych zasadach rachunkowości.

W ramach przyjętych zasad rachunkowości możliwe jest stosowanie uproszczeń, jeżeli nie wywiera to 
ujemnego wpływu na realizację obowiązku rzetelnego i prawidłowego przedstawiania przez jednostkę jej
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.
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Aktywa i pasywa wyceniono według zasad zgodnych z ustawą o rachunkowości z tym , że do 
amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje 
stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do 
ustawy  podatkowej.
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Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym tj. w roku 2018 uzyskało:

Przychody statutowe (składki członkowskie, darowizny): 62.860 zł
Pozostałe przychody operacyjne (tj.dotacje, nagrody) : 99.600 zł
SUMA PRZYCHODÓW: 162.460 zł

Koszty statutowe wyniosły: 158.815,08 zł. 
Koszty administracyjne wyniosły 3.373,23
SUMA KOSZTÓW: 162.188,31 zł

Zobowiązania wobec dostawców na koniec roku 2018 wyniosły 0 zł
Na dzień 31.12.2018 roku Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych posiadała jeden rachunek 
bankowy w Banku BGŻ BNP Parribas S.A. z saldem końcowym w wysokości 1.356,89 zł.
Środki w kasie na koniec roku wynoszą 0 zł.
Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych w okresie sprawozdawczym zatrudniało pracowników 
na podstawie umów cywilno-prawnych.
Wartość netto środków trwałych (ŚT)  i wartości niematerialnych i prawnych (WNP)  na dzień 
31.12.2018 wynosiła 0 zł.
Na dzień bilansowy Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych osiągnęło zysk w wysokości 
271,69 zł, który zostanie przeznaczony na działalność statutową Stowarzyszenia w kolejnych 
latach.
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STOWARZYSZENIE MUZEÓW 
UCZELNIANYCH

01.01.2018 - 31.12.2018

zł
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162 460,00
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zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie 
ma nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w 
postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne 
zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy 
zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka opp zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o
rachunkowości może je dołączyć w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony 
poniżej.

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy 
czym, w przypadku jednostek korzystających z uproszczeń dla jednostek opp, wypełnienie tego druku jest dobrowolne.



Informacja dodatkowa

wprowadzenie do sprawozdania
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Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych 
Krakowskie Przedmieście 32  00-927 Warszawa 

NIP 5252608991        Regon 360774524 
 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJ ĄCE 

 

 

 

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO  
                      
Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie 

Przedmieście 32 zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 10.02.2015 

roku pod numerem 0000542520.  

Stowarzyszeniu Muzeów Uczelnianych nadano numer identyfikacyjny regon 360774524 oraz 

numer NIP 5252608991. 

Czas działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony. Nie są znane okoliczności, które 

wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie 

działalności.  

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju muzeów uczelnianych 

oraz zachowania dziedzictwa akademickiego w sensie materialnym i niematerialnym. 

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych w roku 2018 nie prowadziło działalności 

gospodarczej. 

Objęto sprawozdaniem okres: od 01.01.2018  do  31.12.2018.  Rok obrotowy zrównany jest z 

rokiem kalendarzowym. 

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad zgodnych z ustawą o rachunkowości z tym , że do 

amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje 

stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik 

do ustawy  podatkowej. 

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych posiada tylko środki finansowej w walucie polskiej. 
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2. INFORMACJE I OBJA ŚNIENIA DO BILANSU 
 
 
Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym tj. w roku 2018 uzyskało: 

 

Przychody statutowe (składki członkowskie, darowizny): 62.860 zł 

Pozostałe przychody operacyjne (tj.dotacje, nagrody) : 99.600 zł 

SUMA PRZYCHODÓW: 162.460 zł 

 

Koszty statutowe wyniosły: 158.815,08 zł.  

Koszty administracyjne wyniosły 3.373,23 

SUMA KOSZTÓW: 162.188,31 zł 

 

Zobowiązania wobec dostawców na koniec roku 2018 wyniosły 0 zł 

Na dzień 31.12.2018 roku Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych posiadała jeden rachunek 

bankowy w Banku BGŻ BNP Parribas S.A. z saldem końcowym w wysokości 1.356,89 zł. 

Środki w kasie na koniec roku wynoszą 0 zł. 

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych w okresie sprawozdawczym zatrudniało pracowników 

na podstawie umów cywilno-prawnych. 

Wartość netto środków trwałych (ŚT)  i wartości niematerialnych i prawnych (WNP)  na 

dzień 31.12.2018 wynosiła 0 zł. 

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych osiągnęło zysk w wysokości 

271,69 zł, który zostanie przeznaczony na działalność statutową Stowarzyszenia w kolejnych 

latach. 

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności Stowarzyszenia w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności 

wskazujące na zagrożenie kontynuowania realizacji celów statutowych, w co najmniej 

kolejnych 12 miesiącach.   

 
 
 
 
 
         


