
Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro 

 

Bilans sporządzony 
 na dzień 31.12.2016 r. 

……………………. 
Nazwa jednostki  
Adres  
  

Wiersz AKTYWA Stan na koniec 

1 2 
roku 

poprzedniego  
roku  

bieżącego 

A Aktywa trwałe 0,00 0,00 

II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe 0,00 0,00 

B Aktywa obrotowe 6593,75 1491,05 

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych  0,00 0,00 

II Należności krótkoterminowe  0,00 0,00 

III Inwestycje krótkoterminowe  6593,75 1491,05 

1. Środki pieniężne* 6593,75 1491,05 

  Aktywa razem 6593,75 1491,05 

Wiersz PASYWA Stan na koniec 

1 2 
roku 

poprzedniego 
roku  

bieżącego 

A Kapitał (fundusz) własny, w tym:   6593,75   1491,05 

I Kapitał (fundusz) podstawowy  4219,71   6593,75 

III Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00  0,00  

IV Wynik finansowy netto za rok obrotowy* 2374,04 -5102,70 

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  0,00  0,00 

I Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek  0,00  0,00 

II Rezerwy na zobowiązania  0,00   0,00  

  Pasywa razem 6593,75 1491,05 

   
Data sporządzenia 13.03.2017 r.  
 
Podpisy: 
 

1. Elżbieta Krawczykowska ………………………….. 
 

2. Alicja Rozwadowska………………………………... 
 

3. Ewelina Cholewińska………………………………. 
 

4. Agnieszka Bogucka………………………………… 
 

5. Teresa Groszkowska………………………………. 
 
 

 
 
 
 
 
  

Pola oznaczone *  to pola nieobowiązkowe, dodawane jeśli dot. jednostki. Jeśli dane zagadnienie nie 
dotyczy jednostki należy pole usunąć zachowując przy tym właściwą numerację w kolumnie wiersz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
.............................................. 

Nazwa jednostki  
Adres  
   

 Rachunek zysków i strat  

                                                 za okres od 01.01.2016 r.  do 31.12.2016 r.  

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących 
działalności gospodarczej 

Pozycja Wyszczególnienie 

 Kwota za rok 
poprzedni  

  

 Kwota za rok 
bieżący  

  

1 2 3 4 

A. 

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z 
nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 7940,38 16047,80 

I. 
Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z 
nimi: 7940,38 16047,80 

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 7940,38 16047,80 

2. 

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym 
zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00 0,00 

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej  5501,68 21060,00 

I. Koszty działalności pożytku publicznego 5501,68 21060,00 

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 5501,68 21060,00 

a) Amortyzacja 0,00 0,00 

b) Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00 

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 

d) Pozostałe koszty 5501,68 21060,00 

2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00 

a) Amortyzacja 0,00 0,00 

b) Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00 

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 

d) Pozostałe koszty 0,00 0,00 

C. 
Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości 
aktywów 0,00 60,00 

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 64,66 150,50 

E. Wynik finansowy netto ogółem  2374,04 5102,70 

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 2374,04 0,00 

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)  0,00 5102,70 

Data sporządzenia: 13.03.2017 r.   

Podpisy: 

1. Elżbieta Krawczykowska ………………………………… 

2. Alicja Rozwadowska ……………………………………… 

3. Ewelina Cholewińska…………………………………….. 

4. Agnieszka Bogucka………………………………………. 

5. Teresa Groszkowska…………………………………….. 

6.  



Informacje ogólne: 

1) Stowarzyszenie Szansa, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, nr KRS  

2) Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieokreślony od dnia 17.02.2009 r. 

3) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres  od 01.01.2017 r. do 31.12.2016 r. 

4) Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 

31.12.2014 r. zgodnie są z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz 

ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości zgodnie z 

załącznikiem nr 4. 

5) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności przez stowarzyszenie. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 

kontynuowania działalności stowarzyszenia.  

6) Metody wyceny aktywów i pasywów : krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono 

na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg wartości rzeczywistej  wyrażonej w PLN. 

Wynik finansowy stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami. Sprawozdanie 

finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100). 

 

 

 Informacje uzupełniające do bilansu:  

1. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach: 

1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 

oraz długoterminowych aktywów trwałych: 

  nie występują 

2) Stowarzyszenie posiada aktywa obrotowe w postaci inwestycji krótkoterminowych 

Środki pieniężne w kasie 450,00 

Środki pieniężne w banku 1.041,05 

Razem 1.491,05 

 

 

3) Wynik finansowy: 

Wynik finansowy netto za rok obrotowy Kwota 

Nadwyżka kosztów nad przychodami 5.102,70 

Różnica pomniejszająca fundusz statutowy  5.102,70 

 

 

 

 

Na koniec roku 2016 nie wystąpiły należności. 



Na koniec roku 2016 nie wystąpiły zobowiązania. 

 

 

 

2. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem: 

 

 

Wyszczególnienie 

Przychody za rok 2016 

Kwota % struktury 

Przychody razem: 16.107,80 100,00 

1) Przychody z działalności statutowej 16.107,80 100,00 

a) Składki brutto określone statutem 60,00 0,37 

b) 1% 1.067,80 6,63 

c) dotacja – projekt 1 6.000,00 37,25 

d) dotacja – projekt 2 4.000,00 24,83 

e) dotacja – projekt 3 4.980,00 30,92 

 

3. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów 

ogólnoadministracyjnych: 

 

Wyszczególnienie 

Koszty za rok 2016 

Kwota % struktury 

Koszty razem: 21.210,50 100 

1) Koszty realizacji poszczególnych zadań 

statutowych 

21.060,00 99,29 

a) wydatki dotacji – projekt 1 6.000,00 28,49 

b) wydatki dotacji – projekt 2 4.000,00 18,99 

c) wydatki dotacji – projekt 3 4.980,00 23,65 

d) doposażenie szkoły 6.080,00 28,87 

2) Koszty administracyjne 150,50 0,71 

a) usługi obce 150,50 100 

 

4. Dane o źródłach i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym: 

 

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – 

tworzenia funduszu 

Kwota 

Wartość funduszu statutowego  1491,05 

 

Fundusz statutowy pochodzi z nadwyżki z lat ubiegłych. 

 

 

5. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością 

statutową: 

 Stowarzyszenie nie udzieliło gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością 

statutową. 

6. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich  



finansowania: 

 W roku 2016 Stowarzyszenie  uzyskało przychody w postaci funduszy własnych – środków pieniężnych 

pochodzących ze składek członkowskich, dotacji, darowizny oraz 1%. 

 

 W roku 2017 Stowarzyszenie poniosło koszty w postaci kosztów administracyjnych oraz kosztów 

realizacji zadań statutowych. 

 

 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.491,05 zł 

zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami  w wysokości 5.102,70 zł. 

 

Sporządzono dnia 31.12.2016 r. 

 

 

Zatwierdzono dnia 13.03.2017 r. 

 

        Zarząd Stowarzyszenia „Szansa” 

         

1. Elżbieta Krawczykowska………………………… 

 

2.       Alicja Rozwadowska……….…………………….. 

 

3.       Ewelina Cholewińska…………………………….. 

 

4. Agnieszka Bogucka………………………………. 

 

5. Teresa Groszkowska………………………………

   


