
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Handlu

Zagranicznego „Korporacja HZ” za rok 2014

Stowarzyszenie  Absolwentów  Wydziału  Handlu  Zagranicznego

„Korporacja HZ” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 4/6 wpisane do

Rejestru  Stowarzyszeń  dnia  7  stycznia  1993  roku  pod  numerem  VII  NS  REJ

ST/92.

Dnia  18  lutego  2005  roku  Sąd  Rejonowy  dla  Miasta  Stołecznego,  wydał

postanowienie  o  wpisie  Stowarzyszenia  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  –

Rejestr  Stowarzyszeń Innych Organizacji  Społecznych i  Zawodowych,  Fundacji

oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – pod nr KRS 0000228796. 

W dniu 22 grudnia 2005 roku, postanowieniem Sądu Rejonowego dla Miasta

Stołecznego Stowarzyszenie otrzymało Status Organizacji Pożytku Publicznego.

Cele statutowe Stowarzyszenia:

1. Aktywne wpływanie na zwiększenie udziału Polski w gospodarce światowej.

2. Udzielanie wszechstronnej pomocy Kolegium Gospodarki Światowej i Szkole

Głównej Handlowej w realizacji   zadań dydaktyczno – badawczych.   Również

ważnym celem Korporacji w 2014 roku był czynny udział w realizacje projektów

wspólnie  ze  środowiskiem SGH w szerokim tego słowa znaczeniu,  zgodnie  z

uzgodnionym z Rektorem, prof. Tomaszem Szapiro celem. 

3.  Krzewienie  ducha  przyjaźni,  współpracy  i  łączności  między  absolwentami

Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej.



4.  Tworzenie  warunków  sprzyjających  integracji  zawodowej  i  towarzyskiej

członków korporacji. 

5. Utrzymanie tożsamości absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego. 

6. Celem Korporacji  HZ jest inicjowanie aktywnego udziału osób (fizycznych i

prawnych)  oraz  innych  instytucji  w  wyborze,  podejmowaniu  i  prowadzeniu

działalności naukowej i zawodowej z zakresu ekonomii i zarządzania na obszarze

Unii Europejskiej.

„Korporacja HZ” nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Reprezentacja podmiotu:

1. Rada Stowarzyszenia – dwaj członkowie Rady łącznie

Członkowie Rady:

- Bogusław Sosnowski Honorowy Prezydent Korporacji

- Leszek Hajkowski Prezydent Korporacji

- Ariadna  Auriga-Borówko

- Andżelika Kuźnar

- Andrzej Łochowski

- Grażyna Mazurska

- Janusz Pietkiewicz

- Tomasz Ryszawa



- Krzysztof Strzałkowski

- Mariola Szozda

- Maciej Tekielski 

1. Działalność statutowa:

Działalność Stowarzyszenia w 2014 roku skupiła się na:

1.1. Kontynuacji  budowania warunków sprzyjających integracji  zawodowej i

towarzyskiej członków Korporacji.

1.2. Współpracy z władzami SGH, w szczególności z Rektorem prof. Tomaszem

Szapiro w związku z reformą uczelni i jej przeobrażeniami. Miało to także

swój  wymiar  w kilku  spotkaniach  władz  KHZ na czele  z  Honorowym  i

Wielkim Mistrzem KHZ, mających na celu zarówno silne zaakcentowania

woli  współpracy  jak  i  poszukiwania  rozwiązań  zmierzających  do

zapewnienia  ciągłości  Korporacji,  w  szczególności  poprzez  dopływ

nowych członków do Jej grona. Przedstawiciele Rady KHZ brali udział  na

zaproszenie  Rektora  we  wszystkich  ważnych  wydarzeniach  SGH  (m.in.

inauguracja  roku  akademickiego,  święto  Szkoły,   obchody  uczelniane

Świąt Bożego Narodzenia, konferencja  środkowoeuropejska CEMS)

1.3. Dalszym  budowaniu  więzi  przyjaźni,  współpracy  i  łączności  między

absolwentami  Wydziału  Handlu  Zagranicznego  Szkoły  Głównej

Handlowej.  Miało  to  swój  wyraz  m.in.  poprzez  organizację

charytatywnego XV balu Korporacji  w Hotelu Intercontinental,   pikniku

rodzinnego z okazji dnia dziecka w Osadzie (Klub Arco), w którym wzięło

udział blisko 100 osób, wigilijnego spotkania w Klubie Arco z udziałem i

wystąpieniem  Kol.  Prof.  Leszka  Balcerowicza  dokładnie  w  25  rocznicę



uchwalenia  reformy  gospodarczej  w  1989  roku  przez  Sejm,  na  które

przyszło  ponad  150  Korporantów  i  naszych  sympatyków  także  z

młodszych roczników absolwenckich..

1.4. Utrzymywaniu tożsamości absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego.

1.5. Realizacji   projektu  serii  wykładów  na SGH znanych absolwentów HZ

oraz   sympatyków  naszej  Korporacji   w  ramach  Studenckiej  Akademii

Biznesu   (SAB)  wspólnie  realizowanej  z  kilkoma  organizacjami

uczelnianymi  (CEMS  Club,  SKN,  Goodwill).  Miedzy  innymi  odbył  się

wykład w maju z udziałem Kol. Zbigniewa Inglota, który zgromadził ponad

150 studentów i Korporantów KHZ.

1.6. Rozwoju   kontaktów  rocznikowych  (np.  udział  i  wsparcie  dla  spotkań

rocznikowych  1989)

2. Stowarzyszenie realizowało cele poprzez dyskusje, wystąpienia  oraz inne

działania  głównie  takie,  w  których  można  było  wykorzystać  osobiste

doświadczenie,  wiedzę  członków  Korporacji  i  gości  podczas

comiesięcznych  spotkań  „Korporacji  HZ”.  W  ramach  tych  spotkań

przedstawiciele biznesu lub mediów jak Teresa Rosati, Andrzej Lubowski

oraz nauki jak prof. Bożena Leven a także tak nietypowych środowisk jak

służby specjalne i byli oficerowie GROMU, (GRAK) , dali nam okazje do

zapoznania  się z  ich dorobkiem zawodowym oraz poznać kulisy sukcesu.

Korporacja  pomogła  także  w organizacji  wykładów z  udziałem naszych

wybitnych  Korporantów  na  SGH, nie  tylko  w  ramach  cyklicznie

realizowanego  projektu  SAB,  ale  również  współorganizowała  wykłady

razem z SKN Finansów Międzynarodowych (wykład Kol.  Prof.  Bożeny

Leven).  Także  wzięliśmy  udział  już  po  raz  trzeci  w  projekcie  EIOS

Konferencji  Energy  Industry  Oil  Sector  przy  czynnym  osobistym

zaangażowaniu  Kol.  Macieja  Szozdy  i  Grupy  Lotos.  Nasi  Korporanci



czynnie zaangażowali się w ten projekt, który  odbył się z Korporacją jako

współorganizatorem razem z CEMS Club.
3.  Korporacja  oraz  jej  członkowie  wspierali  szczególnie  rozwój

przedsiębiorczości  oraz  działali  na  rzecz  integracji  europejskiej  przez

wykłady,  prelekcje  i  doradztwo.  Członkowie  Korporacji  brali  udział  w

seminariach  i  dyskusjach  poświęconych  szerzeniu  wiedzy  o

międzynarodowej  współpracy  gospodarczej.  Brali  udział  m.in.  w

seminarium poświeconym prof. Pawłowi Sulmickiemu  i Jego doktoratowi,

legendzie  wydziału  HZ  SGPiS,  które  zorganizował  Instytut  Handlu

Zagranicznego i  Studiów Europejskich  Kolegium Gospodarki  Światowej

SGH.
4. Oprócz  radosnych  i  twórczych  działań  w  2014  roku  Korporację  i  jej

członków  dotknęła  śmierć  Jej  Honorowego  Wielkiego  Mistrza  dr

Bogusława Sosnowskiego. Wielu Korporantów odprowadziło  Założyciela i

Twórcę  Korporacji  w  Jego  ostatniej  drodze  i  brało  udział  w  spotkaniu

wspominkowym w klubie Jajko.
5. Działalność Korporacji HZ opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

W ramach  bieżących  działań  nastąpił   niewielki  10% spadek  nadwyżki

finansowej  w  stosunku  do  2013  roku,  Korporacja  zanotowała  jednak

pozytywny wynik trzeci rok z kolei i osiągnęła dochód  w wysokości ok.

15 120  zł.  Spadek  był  spowodowany  głównie  zmniejszeniem  się  liczby

Korporantów  płacących  składki  członkowskie.  Ściągalność  składek

członkowskich była na niższym poziomie jak w roku poprzednim.  Składki

za  2013  rok  opłaciło  227  osób,  a  za  2014  rok  tylko  170  osób  na  308

aktywnych  członków  Korporacji,  czyli  takich,  którzy  zapłacili  składkę

chociaż raz w ciągu ostatnich 5 lat. Oprócz tego mamy w naszej bazie 450

absolwentów  naszego  Wydziału,  z  których  niektórzy  uważają  siebie  za

członków  Korporacji,  ale  zapominają  o  płaceniu  składek. Nadal  Rada

Stowarzyszenia  widzi  potrzebę zwiększenia  skuteczności  i  poprawy tego

najważniejszego źródła przychodów na dziś dla Korporacji.



6. Korporacja HZ utrzymała  w 2014 roku swój status jako OPP.
7. Wynik finansowy Korporacji  pozostał  dodatni,   czyli  był  kontynuowany

trend z dobrych dla Korporacji lat 2012 i 2013 roku, co ilustrują poniższe

dane:

 Przychody według sprawozdania:

Przychody z działalności statutowej                          91 720,67 zł

w tym:

-  składki członkowskie               16 190,00

-  darowizna                                 13 486,17

-  inne wpłaty członkowskie        60 690,00

-  działalność OPP                          1 354,50

Pozostałe przychody (operacyjne)                                  196,80 zł               

Razem                                                                        91 917,47 zł

Przychody podatkowe                                               91 917,47 zł

Koszty według sprawozdania:

Koszty statutowe                                                        75 062,48 zł

Koszty administracyjne                                                3 784,96 zł

Koszty finansowe                                                              20,00 zł    

Pozostałe koszty                                                                  0,53 zł                   



Razem                                                                        78 867,97 zł

                  Koszty nie stanowiące KUP                                        -2 071,34 zł

                            (nekrologii, kwiaty, wieńce)

 „Korporacja HZ”:

1. Nie zatrudnia pracowników.

2. Nie udziela pożyczek.

3.  Nie  posiada  obligacji,  udziałów,  akcji,  nieruchomości  i  innych  środków

trwałych. 

4. Podmioty państwowe i samorządowe nie kierowały zleceń do Korporacji HZ.

5.  Korporacja  HZ  składa  urzędom  skarbowym  zeznanie  podatkowe  wg

określonych wzorów o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty.

Korporacja HZ w 2014 roku nie była kontrolowana.

*****

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU HANDLU ZAGRANICZNEGO
„KORPORACJA HZ”

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OBROTOWY

 OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014

Podstawy prawne i zakres działalności

Stowarzyszenie  Absolwentów  Wydziału  Handlu  Zagranicznego
„KORPORACJA  HZ”  (zwana  dalej  Stowarzyszeniem)  jest  osobą  prawną  z
siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 4/6.



Stowarzyszenie  zostało  wpisane  do  Rejestru  Stowarzyszeń
dnia  7  stycznia  1993  roku  pod  numerem  VII  NS  REJ  ST   /92.
Dnia  18  lutego  2005  roku  Sąd  Rejonowy  dla  Miasta  Stołecznego  wydał
postanowienie  o  wpisie  Stowarzyszenia  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  –
Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
oraz  Publicznych  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  –  pod  numerem  KRS
0000228796.
W dnia  22  grudnia  2005  roku  postanowieniem  Sądu  Rejonowego  dla  Miasta
Stołecznego  Stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową.
Działalność  statutowa   zwolniona  jest  z  podatku  dochodowego  zgodnie
z art.17, ust.1, pkt. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Skład Rady Stowarzyszenia:

– Leszek Hajkowski Prezydent Korporacji
– Ariadna Auriga-Borówko
– Andżelika Kuźnar
– Andrzej Łochowski
– Grażyna Mazurska
– Janusz Pietkiewicz
– Tomasz Ryszawa
– Krzysztof Strzałkowski
-    Mariola Szozda
– Maciej Tekielski

       1. Stan funduszy własnych na 31.12.2014 r. wynosi  60 587,96 zł.
2. Sprawozdanie Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego
„KORPORACJA  HZ”  sporządzone  zostało  przy  założeniu  kontynuacji
działalności.

 Podstawowe zasady rachunkowości

Poniżej podano podstawowe zasady rachunkowości stosowane przez jednostkę:
1. Podstawa księgowania

            Księgowość Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego    
           „KORPORACJA HZ” prowadzona jest w oparciu o:

            -   Ustawę o rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz.U. nr 76/2002
                 poz.694 z późniejszymi zmianami);

            -   Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku w sprawie
                szczegółowych zasad rachunkowości dla jednostek nie będących spółkami  
                handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej
                (Dz.U. nr 137/2001 poz.1539 z późniejszymi zmianami);



2.         Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów

a. Wartości materialne  i prawne 
             - brak

b. Lokaty  
            - według wartości nominalnej – nie wystąpiły

c. Należności i zobowiązania

            Stowarzyszenie wycenia należności w kwocie wymaganej zapłaty, zobowiązania 
            w   kwocie wymagającej zapłaty.

d. Rzeczowe składniki majątku
            - brak

e. Środki pieniężne

            Środki pieniężne wykazywane są według wartości nominalnej.

f. Rozliczenia międzyokresowe

            Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują równowartość otrzymanych   
            środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi  w kolejnym okresie       
            sprawozdawczym. - nie wystąpiły

g. Przychody z działalności statutowej

            Przychody z działalności  statutowej wykazuje się w księgach rachunkowych na 
            podstawie wpłat składek, wpisowego i darowizn określonych statutem.

h. Przychody z działalności finansowej

            Przychody z działalności finansowej pochodzą z oprocentowania wkładów  
            pieniężnych Stowarzyszenia w banku.

i. Pozostałe przychody - zaokrąglenia

3.         Zmiany w zasadach rachunkowości

            W okresie obrotowym nie dokonano zmian w zasadach rachunkowości jednostki.
   
4. Zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego
 
           Sprawozdanie finansowe sporządzane przez Stowarzyszenie za okres
           obrotowy jest zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem
           Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla
           jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi



           działalności gospodarczej.

Dane uzupełniające do rachunku wyników

1. Koszty realizacji zadań statutowych, koszty  administracyjne oraz pozostałe  
            koszty

           Koszty administracyjne za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku   
           przedstawiały się następująco:

                                                                                              2013                   2014
   Koszty administracyjne 3 069,78 3 784,96
   1. Zużycie materiałów i energii 526,94 494,62

   2. Usługi obce 1 711,72 770,00

   3. Podatki i opłaty 0 0

   4. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia 0 0

   5. Świadczenia na rzecz pracowników 0 0

   6. Amortyzacja 0 0

   7. Pozostałe 831,12, 2 520,34

Przychody według sprawozdania:

Przychody z działalności statutowej                          91 720,67 zł
w tym:
-  składki członkowskie               16 190,00
-  darowizna                                 13 486,17
-  inne wpłaty członkowskie        60 690,00
-  działalność OPP                          1 354,50

Pozostałe przychody (operacyjne)                                  196,80 zł               
Razem                                                                        91 917,47 zł

Przychody podatkowe                                               91 917,47 zł

Koszty według sprawozdania:
Koszty statutowe                                                        75 062,48 zł
Koszty administracyjne                                                3 784,96 zł
Koszty finansowe                                                              20,00 zł    
Pozostałe koszty                                                                  0,53 zł                             
Razem                                                                        78 867,97 zł

                  Koszty nie stanowiące KUP                                        -2 071,34 zł
                            (nekrologii, kwiaty, wieńce)

     
                 Koszty podatkowe                                                       76 796,63  zł
 
                 Dochód  /przychody-koszty podatkowe/                    15 120,84  zł                             



2. Zyski i straty nadzwyczajne

           W okresie obrotowym od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Stowarzyszenie 
           nie zanotowało zysków i strat nadzwyczajnych.

3. Propozycja Rady Stowarzyszenia w sprawie przeznaczenia nadwyżki 
            przychodów nad kosztami.

            Rada Stowarzyszenia w dniu 25.03.2014r. Uchwałą nr 2 postanowiła w całości 
            nadwyżkę przychodów nad kosztami za rok 2013 w wysokości 17 464,96 zł.   
            przeznaczyć na zwiększenie funduszu statutowego zg. z § 2 ust. 4 rozporządzenia  
            Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r.
            

                      
Pozostałe informacje dodatkowe

4. Zdarzenia dotyczące  okresu obrotowego nie ujęte w sprawozdaniu  
            finansowym.

            Do dnia sporządzenia finansowego nie ujawniono istotnych zdarzeń dotyczących 
            okresu obrotowego a nie ujętych w sprawozdaniu finansowym.

5. Wydarzenia po końcu okresu obrotowego nie ujęte w sprawozdaniu
            finansowym.

            Przed dniem sporządzenia powyższego sprawozdania finansowego nie nastąpiły 
            zdarzenia dotyczące okresu obrotowego kończącego się 31 grudnia 2014 roku, 
            które miałyby istotny wpływ na dane zawarte w sprawozdaniu finansowym.

6. Zobowiązania warunkowe

           Na dzień 31 grudnia 2014 roku Stowarzyszenie nie jest obciążone zobowiązaniami 
          warunkowymi z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń.

Warszawa, dnia 31.03.2015 r.
Sporządził: Agnieszka Ratowska
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