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Stowarzyszenie  dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów (początek roku) (koniec roku)
1 2 3

A. AKTYWA TRWAŁE 6 940,24 80 000,00

   I. Wartości niematerialne i prawne 3 927,64
   II. Rzeczowe aktywa trwałe 3 012,60 0,00
   III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
   IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
   V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 80 000,00

B. AKTYWA OBROTOWE 89 902,06 #ARG!

   I. Zapasy 0,00 0,00
   II. Należności krótkoterminowe 89 902,06 4 974,12
   III. Inwestycje krótkoterminowe 0,00  
   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

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

Aktywa razem 96 842,30 #ARG!

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów (początek roku) (koniec roku)
1 2 3

A. FUNDUSZ WŁASNY 75 706,29 82 498,12

   I. Fundusz statutowy 33 236,69 26 296,45
   II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00
   III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 32 569,00 42 469,00
   IV. Zysk (strata) netto 9 900,60 13 732,67

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 21 136,01 2 476,00

   I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
   II. Zobowiązania długoterminowe 21 136,01 0,00
   III. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 2 476,00
   IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

Pasywa razem 96 842,30 84 974,12

Głogów, dnia 17-05-2019
                 (miejsce i data sporządzenia)

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Stan aktywów na dzień:

Stan pasywów na dzień:



Stowarzyszenie  dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2018

 Kwota za rok 
poprzedni 

 Kwota za rok 
obrotowy 

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 602 160,98 977 981,52
I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 602 160,98 861 125,23
II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 25 080,00
III  Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 91 776,29

B. Koszty działalności statutowej 484 212,98 929 381,60
I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 484 212,98 892 525,31
II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 25 080,00
III  Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 11 776,29

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 117 948,00 48 599,92

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 85 379,00 34 867,25

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 32 569,00 13 732,67

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) 32 569,00 13 732,67
N. Podatek dochodowy 
O. Zysk (strata) netto (M-N) 32 569,00 13 732,67

Głogów, dnia  17-05-2019................................................
                 (miejsce i data sporządzenia)

Krystyna Szmagaj-Graniasta..........................................
             (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

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

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz Wyszczególnienie

Zarząd Jednostki



Informacja dodatkowa

1)

2)

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

4)

 
Przychody działalności statutowej
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
 - dotacje 703 747,99 zł         
-1,00% 44 671,05 zł           
 - składki członkowskie: 960,00 zł                
-środki kompensacyjne 17 107,47 zł           
- KGHM 80 000,00 zł           
 - darowizny osób fizycznych i prawnych 106 415,00 zł         

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;
 Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań 
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o 
aktywach i pasywach.

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)

np.: Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach  bankowych

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;



952 901,51 zł         
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 
- szkolenia 25 080,00 zł           
  

25 080,00 zł           

5)
 
Koszty działalności statutowej:
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
 - dotacja 703 747,99 zł         
 - koszty finansowane ze składek: 960,00 zł                
- koszty finansowane z nadwyżki lat ubiegłych 66 267,34 zł           
-koszty finansowane ze srodków kompensacyjnych 17 107,47 zł           
- koszty finansowane z 1 % 44 671,05 zł           
 - koszty finansowane z darowizn: 106 415,00 zł         

939 168,85 zł         
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 
szkolenia 25 080,00 zł           
 -  zł                      

25 080,00 zł           

6)

7)

8)

Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego,  

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;
Stowarzyszanie   posiada statut organizacji pożytku publicznego. 

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 otrzymało darowizny od osób prywatnych i prawnych i  przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie     


