
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, 

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju INSPIRACJE w Słupsku  przedstawia sprawozdanie 

finansowe na dzień 31.12.2019 roku, na które składa się: 

 

 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. 

 Rachunek wyników za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 

 Informacja dodatkowa 

 

 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o 

rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik 

finansowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd: 

 

 

_____________________      _____________________      _____________________ 

Robert Chomicki                    Katarzyna Gajda                     Małgorzata Łosiewicz 

 



 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 

1. Informacje porządkowe: 

 

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju INSPIRACJE z siedzibą w Słupsku  

ul. Partyzantów 33 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku  

o rachunkowości w formie zgodnej z załącznikiem nr 6 do ww. ustawy o rachunkowości. 

 

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest: 

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

 

Klasyfikacja działalności według PKD przedstawia się następująco: 

Działalność podstawowa: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana ujęte wg PKD w dziale 94.99.Z, 

 

Stowarzyszenie dokonało wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń 

dnia 27.08.2010 roku pod numerem KRS 0000363825. 

 

2. Prezentacja sprawozdania finansowego: 

 

Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się  

01.01.2019 roku i kończący się 31.12.2019 roku. Stowarzyszenie w 2019 roku prowadziło 

działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na działania statutowe. 

 

3. Porównywalność danych: 

 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2019 oraz 

porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2018. 

 

4. Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów: 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad 

rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz odrębnych przepisów regulujących 

zasady gospodarki finansowej stowarzyszenia.  

 

W Stowarzyszeniu Rozwoju INSPIRACJE aktywa i pasywa na dzień bilansowy wycenia  

się następująco: 

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia, z uwzględnieniem aktualizacji wyceny środków trwałych oraz odpisu 

umorzenia (amortyzacji); 

2) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub wytworzenia; 

3) należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej 

wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich 

zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych 

kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych -zależnie od rodzaju należności, której 

dotyczy odpis aktualizujący; 

4) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych tylko w walucie polskiej wycenia się 

według wartości nominalnej; 

5) rozrachunki według wartości nominalnej, tj. wartości ustalonej przy ich powstaniu; 

6) zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty; 



 

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika majątkowego, a w szczególności 

otrzymanego w formie darowizny – jego wyceny dokonuje się według wartości rynkowej 

takiego samego lub podobnego przedmiotu.  

 

Środki trwałe o wartości poniżej 3.500,00 złotych traktuje się jako zakup materiałów.  

Odpisy umorzeniowe środków trwałych o wartości równej lub wyższej niż 3.500,00 zł 

dokonuje się metodą liniową, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych – określonych w 

wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych zamieszczonych w załączniku nr 1 do ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych.  

 

Księgi rachunkowe Stowarzyszenia prowadzone są z zastosowaniem technik komputerowych,  

przy wykorzystaniu programu księgowego Rewizor GT. 

 

Na wynik finansowy netto Stowarzyszenia Rozwoju INSPIRACJE składa się: 

1) wynik działalności statutowej  

2) wynik z działalności gospodarczej 

3) wynik z działalności operacyjnej 

 

Wynik działalności statutowej powstaje z różnicy pomiędzy przychodami bieżącej 

działalności statutowej (dotacji, darowizn, wpłat 1%, składek członkowskich) a kosztami tej 

działalności. W księgach rachunkowych jednostki ujęto wszystkie osiągnięte, przypadające na 

jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego 

roku obrotowego, nie zależnie od terminu ich zapłaty, zgodnie z zasadą memoriału oraz 

współmierności przychodów i kosztów.  

 

Kosztami statutowymi są koszty realizacji programów, których cele związane są z celami 

statutowymi jednostki. Kosztami ogólnego zarządu są koszty, które nie zostały 

zakwalifikowane jako koszty statutowe lub koszty działalności gospodarczej. Wynik na 

działalności operacyjnej powstał z wyników z działalności statutowej, oraz z wyniku na 

działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty ogólnego zarządu. 



 

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE 

76-200 Słupsk, ul. Partyzantów 33 

NIP: 839 313 57 63 

 

 

BILANS 

sporządzony na dzień 31.12.2019 r.  

 

 

Wiersz 

 

Wyszczególnienie 

Stan na dzień kończący 

rok bieżący 

2019 

rok poprzedni 

2018 

 AKTYWA   

A. Aktywa trwałe 16 691,73 23 231,33 

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

II. Rzeczowe aktywa trwałe 16 691,73 23 231,33 

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 17 133,11 36 594,70 

I. Zapasy 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 1 249,45 36 594,70 

III. Inwestycje krótkoterminowe 15 883,66 0,00 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

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

 Aktywa razem 33 824,84 59 826,03 

 PASYWA   

A. Fundusz własny -125 028,50 -86 114,23 

I. Fundusz statutowy 0,00 0,00 

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00 

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych -86 114,23 418,34 

IV. Zysk (strata) netto -38 914,27 -86 532,57 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 158 853,34 145 940,26 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 73 648,00 80 000,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 85 205,34 65 940,26 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

 Pasywa razem 33 824,84 59 826,03 

 

 

  



 

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE 

76-200 Słupsk, ul. Partyzantów 33 

NIP: 839 313 57 63 

 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

sporządzony za okres 01.01.2019 -  31.12.2019 

 
 

Wiersz 
 

Wyszczególnienie 

Dane za 

rok bieżący 

2019 
rok poprzedni 

2018 

A. Przychody z działalności statutowej 247 144,91 203 831,98 

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 134 653,34 59 588,35 

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 76 019,80 

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 112 491,57 68 223,83 

B. Koszty działalności statutowej 150 010,88 179 388,41 

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 26 638,88 12 680,14 

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 19,21 12 780,53 

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 123 352,79 153 927,74 

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) 97 134,03 24 443,57 

D. Przychody z działalności gospodarczej 55 575,05 12 416,00 

E. Koszty działalności gospodarczej 25 812,85 11 367,82 

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E) 29 762,20 1 048,18 

G. Koszty ogólnego zarządu 153 169,41 103 504,66 

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G) -26 273,18 -78 012,91 

I. Pozostałe przychody operacyjne 1 790,76 3 789,94 

J. Pozostałe koszty operacyjne 4 026,72 2 523,15 

K. Przychody finansowe 23,65 4,00 

L. Koszty finansowe 10 428,78 9 790,45 

M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L) -38 914,27 -86 532,57 

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00 

O. Zysk (strata) netto (M – N) -38 914,27 -86 532,57 

 

 



 

 

INFORMACJA DODATKOWA 

 

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych 

instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 

nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności 

zabezpieczonych rzeczowo: 

 

Na dzień 31.12.2019 Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych, z tytułu dłużnych 

instrumentów finansowych.  

 

Stowarzyszenie wystawiło następujące weksle in blanco na zabezpieczenie należności z tytułu 

zawartych pożyczek: 

-weksel do umowy pożyczki nr 3463/S/12/2018 (pożyczka na sfinansowanie kosztów 

związanych z rozwojem działalności gospodarczej); 

-weksel do umowy pożyczki nr 3508/S/03/2019  (pożyczka na rozwój działalności statutowej). 

 

2. Informacje o kwotach 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: 

 

Organizacja 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: 

 

I. Aktywa trwałe 
A) Środki trwałe 

1) Rodzaj i wartość brutto środków trwałych wykazanych w bilansie: 

Rodzaj środka trwałego Stan na 31.12.2018  Stan na 31.12.2019  

Środek transportu 17 500,00 17 500,00 

Inne środku trwałe 15 198,00 15 198,00 

 

2) Wartość umorzenia środków trwałych wykazanych w bilansie: 

Rodzaj środka trwałego Stan na 31.12.2018  Stan na 31.12.2019  

Środek transportu 3 499,56 3 499,56 

Inne środku trwałe 9 466,67 6 539,60 

 

W 2019 r. stowarzyszenie nie zakupiło środków trwałych. Stowarzyszenie nie posiada 

środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu. 

 

II. Aktywa obrotowe 

 

A) Środki finansowe w kasie 

Stan na 31.12.2018 10 332,11 

Stan na 31.12.2019 208,80 

 



 

B) Środki finansowe na rachunku bankowym 

Stan na 31.12.2018 18 037,64 

Stan na 31.12.2019 15 674,86 

 

C) Należności 

Należności z tytułu Stan na 31.12.2018  Stan na 31.12.2019  

Dostaw lub usług 8 224,95 1 029,45 

Inne  28 369,75 220,00 

 

Na 31 grudnia 2019 r. stowarzyszenie nie tworzyło odpisów aktualizujących wartość 

należności. 

 

III. Pasywa – Fundusz Własny 

 

A) Zysk (strata) z lat ubiegłych 

Stan na 31.12.2018 418,34 

Stan na 31.12.2019 -86 114,23 

 

B) Zysk (strata) roku bieżącego 

Stan na 31.12.2018 -86 532,57 

Stan na 31.12.2019 -38 914,27 

 

IV. Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy 
A) Zobowiązania długoterminowe 

Zobowiązania z tytułu Stan na 31.12.2018  Stan na 31.12.2019  

Kredyty i pożyczki długoterminowe 80 000,00 73 648,00 

 

B) Zobowiązania krótkoterminowe 

Zobowiązania z tytułu Stan na 31.12.2018  Stan na 31.12.2019  

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 2 267,00 24 463,07 

Z tytułu dostaw i usług 1 173,95 693,45 

Z tytułu podatków, ceł 17 236,96 13 672,04 

Z tytułu ubezpieczeń społecznych 45 262,35 29 368,05 

Z tytułu wynagrodzeń 0,00 17 008,73 

Pozostałe rozrachunki z pracownikami 0,00 0,00 

 

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym 

w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących 

ze środków publicznych: 
 

A) Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 

Rodzaje przychodu Stan na 31.12.2019  

Składki członkowskie 2 197,20 

Wpłaty z 1% podatku 474,20 

Dotacje, dofinasowania: 112 491,57 

Darowizny od osób fizycznych 24 764,52 

Darowizny od osób prawnych 967,50 



 

Zbiórki publiczne 3 021,37 

Pozostałe  103 228,55 

 

B) Dotacje, dofinansowania: 

Lp. Nazwa zadania Źródło 

finansowania 

Wysokość 

dofinansowania 

Udział % dotacji w 

budżecie zadania 

1. POP!Kultura Urząd Miejski w 

Słupsku 

4 000,00 58,62 % 

2. Miejski Chill na 

trawie – edycja 3 

29 000,00 57,43 % 

3. Jasna strona mocy 30 000,00 60,82 % 

4. Miasto bez barier 30 000,00 56,98 % 

5. Rodzina w Centrum – 

wsparcie systemu 

pieczy zastępczej w 

powiecie słupskim 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Pomorskiego na 

lata 2014-2020, 

współfinansowany 

z Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego 

19 491,57 100% 

 

C) Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego: 

Rodzaje przychodu Stan na 31.12.2019  

Działalność edukacyjna 0,00 

 

D) Przychody z działalności gospodarczej 

Rodzaje przychodu Stan na 31.12.2019  

Sprzedaż towarów 15 907,57 

Sprzedaż usług 39 667,48 

Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przekazywany na działalność nieodpłatną 

statutową pożytku publicznego. 

 

E) Pozostałe przychody operacyjne 

Rodzaje przychodu Stan na 31.12.2019 

Odszkodowanie 1 790,76 

 

F) Przychody finansowe 

Rodzaje przychodu Stan na 31.12.2019 

Prowizje  23,65 

 

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów  
 

A) Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 

Rodzaje kosztu Stan na 31.12.2019  

Środki z 1% podatku 474,20 

Dotacje, dofinasowania 112 491,57 

Koszty własne w dotacjach 10 583,06 

Wydatkowanie darowizn od osób fizycznych 22 453,97 



 

Wydatkowanie darowizn od osób prawnych 967,50 

Zbiórki publiczne 3 021,37 

Darowizny od osób fizycznych i prawnych oraz środki ze zbiórek publicznych zostały 

wydatkowane na realizację działań edukacyjnych: m.in. warsztaty młodzieżowe, akcje 

profrekwencyjne, monitoringi społeczne, działania strażnicze, letnie koncerty plenerowe i 

jako wkład własny do realizowanych projektów współfinansowanych ze środków 

publicznych.  

 

B) Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: 

Rodzaje kosztu Stan na 31.12.2019  

Działalność edukacyjna 19,21 

  

C) Koszty działalności gospodarczej: 

Rodzaje kosztu Stan na 31.12.2019  

Koszty wytworzenia towarów 5 900,00 

Koszty realizacji usług 19 912,85 

 

D) Koszty ogólnego zarządu wg. rodzaju 

Rodzaje kosztu Stan na 31.12.2019  

Amortyzacja 6 539,00 

Zużycie materiałów i energii 9 103,04 

Usługi obce 20 503,99 

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 

89 200,23 

Świadczenia pracownicze i ubezpieczenia 24 764,00 

Pozostałe 3 058,15 

 

E) Pozostałe koszty operacyjne 

Rodzaje kosztów Stan na 31.12.2019 

Odpis nieściągalnych należności 4 026,72 

 

F) Koszty finansowe 

Rodzaje kosztów Stan na 31.12.2019 

Od kredytów i pożyczek 10 359,98 

Prowizje, pozostałe odsetki 68,80 

 

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego  
Stowarzyszanie nie posiada takiego funduszu. 

 

7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w 

informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z 

tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania 

środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych  
 

Stowarzyszenie otrzymało wpłaty z 1% podatku dochodowego w kwocie 474,20 zł. Środki 

zostały przeznaczone na pokrycie kosztów społecznego monitoringu wyborczego w zakresie 

reklam w przestrzeni publicznej.  



 

 

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, 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 ustawy, o ile mają 

zastosowanie do jednostki. 

 

Stowarzyszenie w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie 

 art. 17 ust.1 pkt. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

 

 

Zarząd: 

 

 

_____________________      _____________________      _____________________ 

Robert Chomicki                    Katarzyna Gajda                     Małgorzata Łosiewicz 

 


