POLSKIE STOWARZYSZENIE
FUNDRAISINGU
Szewska 20 lok. 4
31-009 Kraków

REGON: 120253047

(nazwa jednostki)

(numer statystyczny)

BILANS na dzień 31.12.2018

AKTYWA
A. Aktywa trwałe, w tym:
– środki trwałe
B. Aktywa obrotowe, w tym:
– zapasy
– należności krótkoterminowe
Aktywa razem
PASYWA

Stan na
początek roku
koniec roku
0,00
0,00
0,00
0,00
32 583,84
33 408,07
0,00
0,00
0,00
0,00
32 583,84
33 408,07
Stan na
początek roku
koniec roku

A. Kapitał (fundusz) własny, w
tym:
– kapitał (fundusz) podstawowy
– należne wpłaty na kapitał
B. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania, w tym:
– rezerwy na zobowiązania
– zobowiązania z tytułu kredytów i
Pasywa razem

Data sporządzenia: 3.06.2019

6 705,77
0,00
0,00

9 860,00
9 860,00
0,00

25 878,07
0,00
0,00
32 583,84

23 548,07
0,00
0,00
33 408,07

Podpisy:
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POLSKIE STOWARZYSZENIE
FUNDRAISINGU
Szewska 20 lok. 4
31-009 Kraków
(nazwa jednostki)

REGON: 120253047
(numer statystyczny)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2018
Rok poprzedni
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i
zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów
(zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość
ujemna)
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
IV. Pozostałe koszty
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja
wartości aktywów

23 380,00
17 273,86

11 402,83
1 542,83

0,00
0,00

0,00
0,00

14 567,42
2 706,44

0,00
1 542,83

0,00

0,00

0,00
0,00
6 106,14

0,00
0,00
9 860,00

6 106,14
0,00

9 860,00
0,00

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja
wartości aktywów
E. Podatek dochodowy
G. Wynik finansowy netto ogółem (A−B+C−D−E), w tym:
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)
Data sporządzenia: 3.06.2019 r.

Rok bieżący

Podpisy:
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INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za rok 2018

Informacje ogólne:
1)

2)

3)
4)

5)

6)

POLSKIE STOWARZYSZENIE FUNDRAISINGU z siedzibą przy ul. Szewskiej nr 20
lok. 4, 31 - 009 Kraków, podlega nadzorowi Starostwu powiatu grodzkiego Kraków
w Krakowie, które reprezentuje Prezydent miasta Krakowa.
POLSKIE STOWARZYSZENIE FUNDRAISINGU zostało powołane jeszcze w 2006
roku i było Stowarzyszeniem zwykłym, zarejestrowane zostało dnia 11 maja 2006 roku
przez Sąd Rejestrowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, uchwałę w przedmiocie
powołania Stowarzyszenia podjęli członkowie założyciele dnia 28 stycznia 2006 roku,
Bilans i pozostałe dane w sprawozdaniu finansowym odnoszą się do roku obrotowego
2018 obejmującego rok kalendarzowy.
Wskazuje się zastosowanie zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro
z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń na podstawie ustawy o rachunkowości w
brzmieniu przyjętym z dniem 05 września 2014 roku, na podstawie wskazanej ustawą
z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1 100)
Stosownie do art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy o rachunkowości.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

Informacje uzupełniające do bilansu:
1) W bilansie uwzględniono egzekucję składek na rzecz ZUS i innych podmiotów,
stosownie do oświadczenia Zarządu dokonywanych spłat zobowiązań z przeszłych
okresów oraz dokonanych rozliczeń w tym względzie.
2) Nie ma żadnych kwot zaliczek i kredytów udzielonych Członkom organów
administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania,
głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych,
a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń
wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.
3) Brak informacji o udziałach (akcjach) własnych, w tym:
a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów
(akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też
część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość
księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również
część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.
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4) W przypadku aktywów jednostka sporządzająca bilans odniosła się do oświadczenia
zarządu.
5) W strukturze przychodów w 2018 roku należy wyróżnić:
- Składki członkowskie dobrowolne wraz z darowiznami Członków na rzecz
Stowarzyszenia przyjęte jako opłacone w kwocie 11 402, 83 PLN.
6) Koszty w całości w 2018 roku wyniosły 1 542, 83 PLN. W ramach działalności
statutowej wydano środki pieniężne na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, spłatę zobowiązań na rzecz Centrum Okopowa.
7) Brak innych informacji o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji.

Sporządził: Maciej Drygała, księgowy

Kraków, 31.03.2019 r.
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