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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

1. Sprawozdanie dotyczy Stowarzyszenia Refugees Szczecin z siedzibą w Szczecinie pod adresem 

ul. Wielka Odrzańska 19/3, 70-535 Szczecin, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym 

pod numerem 0000672311. 

2. Przedmiotowe  sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 05.04.2017 r. do 31.12.2017 

r.. Rok ten był pierwszym rokiem działania Stowarzyszenia, które zostało zarejestrowane w KRS 

w dniu 05.04.2017 r. 

3. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności 

Stowarzyszenia. 

4. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 05.04.2017 r. do 31.12.2017 r. 

i składa się z: 

 bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuję sumę 4 478,57 zł, 

 rachunku zysku i strat wykazującego zysk w kwocie 4 478,57 zł, 

 informacji dodatkowej. 

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych 

metodą zapisu elektronicznego, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości. 

Księgi rachunkowe prowadzone były przez Skarbnika stowarzyszenia we własnym zakresie. 

Bilans otwarcia roku 2017 jest stanem zerowym z powodu rejestracji Stowarzyszenia w roku 

2017. 

Bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzony został na podstawie załącznika nr 6 ustawy 

o rachunkowości dla organizacji pozarządowych, opisanych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

6. Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z 

metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Stowarzyszenie 

posiada majątek jedynie w postaci środków pieniężnych w PLN, które wycenia się według 

wartości nominalnej. 

7. Przychody i koszty są rozpatrywane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których 

dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. 

Stowarzyszenie prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym zapisami księgowymi 

w zespole „4” z wyodrębnieniem kosztów statutowych, administracyjnych i kosztów finansowych. 

Przychody i koszty operacyjne ujmowane są w zespole kont „7”. 

Wydatki pokrywane z grantów ujmowane są dodatkowo pozabilansowo w zespole kont „5”. 

Pozwala to kontrolować stan wydatków na poszczególnych grantodawców oraz środków 

własnych. 

Przychody statutowe ujmowane są w zespole kont „7” w podziale na źródła ich pozyskania tj. 

granty na realizacje projektów, darowizny od osób prawnych, fizycznych oraz pozostałe 

przychody. 

Przychody z działalności statutowej ujmuje się w rachunku zysków i strat 
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BILANS 

 

Stowarzyszenie Refugees Szczecin  na dzień 31.12.2017 r.  

 

                    na podstawie załącznika 6 do ustawy o rachunkowości 

  AKTYWA 

    Stan aktywów na dzień: 

Wyszczególnienie aktywów 05.04.2017 31.12.2017 

1 2 3 

A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 

   I. Wartości niematerialne i prawne  0,00 0,00 

   II. Rzeczowe aktywa trwałe  0,00 0,00 

   III. Należności długoterminowe  0,00 0,00 

   IV. Inwestycje długoterminowe  0,00 0,00 

   V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00 0,00 

B. AKTYWA OBROTOWE 0,00 4 478,57 

   I. Zapasy  0,00 0,00 

   II. Należności krótkoterminowe  0,00 0,00 

   III. Inwestycje krótkoterminowe  0,00 4 478,57 

   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00 0,00 

C.  Należne wpłaty na fundusz statutowy  0,00 0,00 

Aktywa razem 0,00 4 478,57 

   
   PASYWA 

    Stan pasywów na dzień: 

Wyszczególnienie pasywów 05.04.2017 31.12.2017 

1 2 3 

A. FUNDUSZ WŁASNY 0,00 4 478,57 

   I. Fundusz statutowy  0,00 0,00 

   II. Pozostałe fundusze  0,00 0,00 

   III. Zysk (strata) z lat ubiegłych  0,00 0,00 

   IV. Zysk (strata) netto  0,00 4 478,57 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  0,00 0,00 

   I. Rezerwy na zobowiązania  0,00 0,00 

   II. Zobowiązania długoterminowe  0,00 0,00 

   III. Zobowiązania krótkoterminowe  0,00 0,00 

   IV. Rozliczenia międzyokresowe  0,00 0,00 

Pasywa razem 0,00 4 478,57 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 

Stowarzyszenie Refugees Szczecin  na dzień 31.12.2017 r.  

 

 

na podstawie załącznika 6 do ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny) 

 

  

Poz Wyszczególnienie 

Kwota za 

rok 

poprzedni  

Kwota za rok 

obrotowy  

    

1 2 3 4 

A. Przychody z działalności statutowej  0,00  15 390,60  

I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  0,00  15 390,60  

II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego  0,00  0,00  

III  Przychody z pozostałej działalności statutowej  0,00  0,00  

B. Koszty działalności statutowej  0,00  10 912,03  

I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  0,00  10 912,03  

II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego  0,00  0,00  

III  Koszty pozostałej działalności statutowej  0,00  0,00  

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)  0,00  4 478,57  

D.  Przychody z działalności gospodarczej  0,00  0,00  

E.  Koszty działalności gospodarczej 0,00  0,00  

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)  0,00  0,00  

G. Koszty ogólnego zarządu  0,00  0,00  

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)  0,00  4 478,57  

I. Pozostałe przychody operacyjne  0,00  0,00  

J. Pozostałe koszty operacyjne  0,00  0,00  

K. Przychody finansowe  0,00  0,00  

L. Koszty finansowe  0,00  0,00  

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)  0,00  4 478,57  

N. Podatek dochodowy  0,00  0,00  

O. Zysk (strata) netto (M-N) 0,00  4 478,57  
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INFORMACJA DODATKOWA 

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

 

1. Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 

gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne 

zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach 

i pasywach. 

2. Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających 

i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji 

i poręczeń wszelkiego rodzaju 

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach  

1) Aktywa trwałe - brak 

2) Aktywa obrotowe 

   - środki finansowe na rachunku bankowym: 4 478,57 PLN 

3) Pasywa – fundusz własny 

   - zysk (strata) roku bieżącego: 4 478,57 PLN 

4) Pasywa – zobowiązania i rezerwy 

   - zobowiązania - brak 

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł 

- składki członkowskie : 2 495,00 PLN 

- darowizna osoby fizycznej: 8 145,60 PLN 

- dotacja: 1 750,00 PLN 

- nagroda finansowa dla Stowarzyszenia: 3 000,00 PLN 

5. Informacje o strukturze kosztów 

- koszty dotacji 1 750,00 PLN 

- koszty działań statutowych, nieodpłatnych 9 162,03 PLN 

6. Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego. 

7. Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego i nie jest uprawnione do 

uzyskiwania przychodów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 
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