Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TEX – GUST
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1. Informacje o stowarzyszeniu:
Polska Grupa Użytkowników Systemu TEX – „GUST” z siedzibą w Toruniu, Plac Rapackiego 1 (zwana dalej „GUST”), jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000083307
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 17,
poz. 209 z późn. zm.).
Stowarzyszenie ma nadany numer identyfikacji podatkowej NIP 5842053809, oraz numer identyfikacyjny
REGON 011567592, nie ma obowiązku składania sprawozdania finansowego do organu rejestrowego.
2. GUST prowadzi działalność od 1992 roku i zamierza ją kontynuować przez conajmniej 12 miesięcy i dłużej.
Czas trwania jednostki jest nieograniczony.
GUST jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne, prowadzącym działalność naukowo-techniczną
i oświatową dotyczącą systemu TEX/METAFONT. Przedmiotem działalności jest w różnych formach
działalność naukowo-techniczna i oświatowa na rzecz upowszechnienia systemu TEX/METAFONT oraz
związanego z nimi środowiska, zgodnie z ustawą z dn. 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.
z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.).
Sowarzyszenie GUST nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
4. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie, przez
co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Na dzień podpisania sprawozdania finansowego nie zachodzą
okoliczności, które wskazywałby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez stowarzyszenie w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego
zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nie dotychczasowej działalności.
5. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości
a) GUST sporządza samodzielnie sprawozdanie finansowe i zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości
z dnia 29 września 1994 r. z późn. zmianami (Dz.U. z 2017 r. poz. 61). Sprawozdanie nie podlega
obowiązkowi corocznego badania.
b) Stowarzyszenie GUST, jako jednostka, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), począwszy
od 2017 r. sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości
z dnia 29 września 1994 r. z późn. zmianami (Dz.U. z 2017 r. poz. 61) na podst. art. 46 ust. 5 pkt. 6)
tejże ustawy.
c) Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe we własnym zakresie. Zapisy wydarzeń są ujmowane
w księgach w porządku chronologicznym i systematycznym. Ewidencja księgowa prowadzona jest
za pomocą programu komputreowego „SYMFONIA Finanse i Księgowość”. Stowarzyszenie nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym. Przyjęte zasady
rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych. Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe, aby informacje z nich wynikające były porównywalne w kolejnych latach. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim
i w polskiej walucie.
Ewidencja przychodów prowadzona jest z podziałem na rodzaje przychodów na kontach zespołu „7”,
Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym na kontach zespołu „4”.
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d) Metody wyceny aktywów i pasywów, w tym amortyzacji.
Stowarzyszenie dokonuje wyceny aktywów i pasywów zgodnie z art. 28–42 Ustawy o rachunkowości:
• Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok i wartości początkowej przekraczającej 3500 zł stosuje się metodę
liniową amortyzacji według stawek określonych jako maksymalne dla celów podatkowych, w równych
ratach miesięcznych, przy zastosowaniu dopuszczalnych przepisami podatkowymi współczynników
podwyższających stawki amortyzacyjne. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania
nie przekraczającym jednego roku oraz o wartości początkowej nie przekraczającej 3500 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów.
• Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia a ich wartość jest odpisywana w koszty w momencie zakupu.
• Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.
• Krajowe środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.
• Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty,
• Należności długoterminowych, inwestycji długoterminowych, długoterminowych rozliczeń międzyokresowych, zapasów długoterminowych aktywów finansowych jednostka nie posiada.
• Środki pieniężne wyrażone w złotych wycenia się według ich wartości nominalnej.
• Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według kursu średniego ustalonego przez NBP na ten dzień.
• Różnice kursowe z tytułu wyceny walut w ciągu roku obrotowego jak i na dzień bilansowy zalicza
się odpowiednio do przychodów (dodatnie) lub do kosztów (ujemne) finansowych.
• Kapitały (fundusze) wycenia się według ich wartości nominalnej.
• Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizacyjnych należności.
• Jednostka nie tworzyła rezerw na należności.
• Przychody z działalności statutowej (składki członkowskie i darowizny) ujmowane są w ciągu roku
w miesiącu dokonywanych wpłat.
• Koszty realizacji zadań statutowych i koszty bieżącej działalności stowarzyszenia ujmuje się w miesiącu ponoszenia tych kosztów.
• Stowarzyszenie nie posiada rozliczeń międzyokresowych.
e) Ustalenie wyniku finansowego.
Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte w danym roku przychody oraz
związane z tymi przychodami koszty. Ustalenie wyniku finansowego stowarzyszenia odbywa się przy
zastosowaniu wariantu porównawczego.
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INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2019 rok
Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TEX – GUST
I. Informacje o zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nie dotyczy
II. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzającyh i nadzorujących
nie dotyczy
III. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach
Dane uzupełniające o aktywach
1) Aktywa trwałe
842,24 zł

Stan aktywów trwałych na dzień 31.12.2019 r. wynosi
i obejmuje:
– wartość początkową rzeczowych aktywów trwałych brutto na kwotę
– wartość umorzenia na dzień 31.12.2019 r.
– wartość netto

9.452,85 zł
8.610,61 zł
842,24 zł

oraz uległ zminiejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę
tj. o wartość umorzenia w 2019 r.

1.684,20 zł

Ponadto na wyposażeniu jednostki (nie zaliczonym do rzeczowych aktywów trwałych)
figurują:
– notebook o wartości brutto 1.638,00 zł zakupiony w marcu 2009 r.
– notebook o wartości brutto 2.198,00 zł zakupiony w grudniu 2011 r.
– drukarka o wartości brutto 865,92 zł zakupiona w lutym 2014 r.
2) Aktywa obrotowe
Inwestycje krótkoterminowe wynoszą
i obejmują:
– gotówkę w kasie na kwotę
– środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym na kwotę
– środki pieniężne na lokatach terminowych na kwotę
– środki pieniężne na walutowym rachunku bankowym w EUR (362,64 EUR)
na kwotę

33.082,64 zł
718,20 zł
15.480,72 zł
15.329,19 zł
1.554,53 zł

Dane uzupełniające o pasywach
1) Fundusz statutowy na dzień 31.12.2019 r. wynosi
i nie uległ zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim
2) Wynik finansowy netto za rok 2019 wykazuje wielkość ujemną na kwotę
i stanowi nadwyżkę kosztów nad przychodami
3) Zobowiązania krótkoterminowe na kwotę
stanowiące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego PIT-4
i składki ubezpieczenia zdrowotnego za grudzień 2019 r.
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46.065,44 zł
−12.398,56 zł
258,00zł

IV. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów
1) Przychody z działalności statutowej ogółem wynoszą
z tego:
– przychody z tyt. składek członkowskich
– przychody z tyt. odpłatności za udział w kurso-konferencji BachoTEX 2019
– darowizny na fonty komputerowe i pozostałą działalność statutową
– przychody ze sprzedaży materiałów z kurso-konferencji

71.796,34 zł
9.321,91
44.426,58
17.747,85
300,00

zł
zł
zł
zł

150,51 zł

2) Przychody finansowe (odsetki bankowe od lokat) na kwotę
V. Informacje o strukturze poniesionych kosztów
1) Koszty realizacji zadań statutowych ogółem
z tego:
– koszty rozwoju oprogramowania – fonty
– koszty noclegów i wyżywienia uczestników kurso-konferencji BachoTEX 2019
– materiały biurowe i pozostałe koszty związane z kurso-konferencją
– usługi transportowe
– koszty zakupu płyt DVD TEX Collection 2019
– usługi obce i pozostałe koszty działalności statutowej (opłaty pocztowe)
– koszty delegacji
– amortyzacja serwera
– koszty lat ubiegłych
2) Koszty administracyjne na kwotę
z tego:
– usługi obce
w tym:
prowizje bankowe
opłaty pocztowe
usługi telekomunikacji
– wsparcie techniczne (Symfopakiet) do programu księgowego
i przedłużenie programu antywirusowego
– wynagrodzenia (prowadzenie ksiąg rachunkowych)

76.439,02 zł
17,500,00
38.755,41
6.611,01
1.476,00
584,68
1.063,70
929,68
1.684,20
7.834,34

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

6.834,92 zł
3.234,92 zł
672,68 zł
139,98 zł
256,08 zł
2.166,18 zł
3.600,00 zł
1.071,47 zł

3) Koszty finansowe na kwotę
dotyczą ujemnych różnic kursowych EURO
VI. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Żródłem zwiększenia funduszu statutowego są nadwyżki przychodów nad kosztami.

VII. Informacja na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania tych środków.
Nie dotyczy.
VIII. Inne informacje niz wymienione w punktach I–VII, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym
dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustwy o rachunkowości, o ile mają zasotosowanie do jednostki.
Nie dotyczy.
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