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1. Informacje porządkowe

Sprawozdanie finansowe STOWARZYSZENIA EDUKACYJNE CENTRUM INTEGRACJI 
MIĘDZYPOKOLENIOWEJ „HIPOKAMP”, z siedzibą w Łodzi, ul. Białostocka 39/5, zostało sporządzone 
zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości oraz Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach.

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:

1. Rozwój oraz promocja nauki, edukacji, oświaty i wychowania we wszystkich grupach społecznych i 
wiekowych,
2. Upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości i rozwój 
świadomości narodowej i kulturowej,
3. Ochrona i promocja zdrowia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
4. Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonym wykluczeniem 
społecznym, wyrównywania szans tych osób i rodzin,
5. Działalność charytatywna,
6. Wspieranie i propagowanie idei oraz podnoszenie świadomości dotyczących aktywnego, godnego starzenia 
się, zdrowia, solidarności międzypokoleniowej i integracji społecznej,
7. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
8. Upowszechnianie świadomości ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
9. Propagowanie i podejmowanie działań krajoznawczych oraz wypoczynkowych dzieci i młodzieży,
10. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz mniejszości narodowych,
11. Kształtowanie świadomości obywatelskiej we wszystkich grupach społecznych i wiekowych,
12. Promowanie idei i działań zmierzających do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od wieku i 
statusu społecznego,
13. Promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy,
14. Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwój przedsiębiorczości.
Klasyfikacja działalności według PKD 
Działalność podstawowa:
- 9499Z DZIAŁALNOŚĆPOZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA
Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie wpisu do KRS nr 0000375766 z dnia 13.01.2011 r.
Czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest nieograniczony.
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2. Prezentacja sprawozdania finansowego

Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2015 i 
kończący się 31.12.2015.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia 
bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania działalności.
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3. Porównywalność danych 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2015 oraz dane porównywalne za 
rok 2014.
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Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2016-07-14



4. Stosowanie zasad rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 
Rachunkowości.
Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenie wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną.
Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego 
rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału oraz współmierności 
przychodów i kosztów.

4.1 Rachunek zysków i strat

4.1.1 Przychody
Przychody uzyskane w 2015 roku wyniosły 49.737,61 zł w tym:
a. kwota 36.000,00 zł  to otrzymane dotacje
b. kwota 822,39, zł to przychody OPP
c. pozostałe przychody w kwocie 12.915,22 zł to darowizny otrzymane na cele statutowe.

4.1.2 Koszty

Stowarzyszenie  ewidencjonuje koszty w księgach handlowych w układzie rodzajowym.

W roku 2015  koszty działalności wyniosły 48.656,97 zł w tym:
a. amortyzacja - 1.229,00 zł
b. zużycie materiałów - 1.770,22 zł
c. usługi obce - 19.549,88 zł
d. wynagrodzenia - 22.030,00 zł
e. ubezpieczenia społeczne - 103,05 zł
f. pozostałe koszty rodzajowe - 3.962,82 zł
g. odsetki budżetowe - 12,00 zł

Dochody z działalności statutowej Stowarzyszenia są wolne od podatku zgodnie z Art.17 ust.1 Ustawy o 
Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.

4.2 Bilans

4.2.1 Wartości niematerialne i prawne – nie występują
4.2.2 Środki trwałe – nie występują
4.2.3 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – nie występują
4.2.4 Należności – nie występują
4.2.5 Środki pieniężne – w kwocie 3.405,33 zł
4.2.6 Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne – nie występują
4.2.7 Fundusze własne – w kwocie 3.389,58zł
4.2.8 Rezerwy – nie występują
4.2.9 Zobowiązania – z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego CIT-8 w kwocie 15,75 zł
4.2.10 Inne rozliczenie międzyokresowe – nie występują

4.3 Struktura środków pieniężnych
Środki pieniężne w kasie – 2.247,36 zł
Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 1.157,97 zł
Razem 3.405,33 zł

V

5. Różnice pomiędzy zeznaniem podatkowym a rachunkiem zysków i strat za 2015 rok      – Koszty wykazane 
w zeznaniu CIT-8 nie obejmują wartości odsetek budżetowych w wysokości 12,00 zł
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Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2016-07-14



Sporządzono dnia:2016-07-14

IX

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2016-07-14


