
Sprawozdanie Finansowe

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Nazwa, siedziba
Nazwa organizacji:

Województwo: dolnośląskie Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Adres
Kraj: Polska Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław Gmina: Wrocław
Ulica: H. Kołłątaja

nr domu 31 nr lokalu 1-2
Miejscowość: Wrocław Kod pocz. 50-004

Poczta: Wrocław

Numer we wła ściwym rejestrze s ądowym albo ewidencji
NIP: 8971713505 KRS: 215287

2) Wskazanie czasu trwania działalno ści jednostki, je żeli jest ograniczony
Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3) Wskazanie okresu obj ętego sprawozdaniem finansowym; 
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2018-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2018-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2019-03-28
Wariant sprawozdania:

4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało spo rządzone przy zało żeniu kontynuowania 

działalno ści przez jednostk ę w dającej si ę przewidzie ć przyszło ści oraz 

czy nie istniej ą okoliczno ści wskazuj ące na zagro żenie kontynuowania przez ni ą działalno ści; 

5) Omówienie przyj ętych zasad (polityki) rachunkowo ści, w zakresie w jakim ustawa pozostawia 
jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów  i pasywów (tak że amortyzacji),
ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporz ądzenia sprawozdania finansowego

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w 
art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 
6 do ustawy o rachunkowości.

Przy dokonaniu wyboru zasad i metod oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych spośród 
dopuszczalnych ustawą, dostosowując je do potrzeb jednostki, zachowano: zasadę rzetelnego 
obrazu wynikającą z zapisów, zasadę przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną, zasadę 
ciągłości, zasadę kontynuacji działalności, zasadę kompletności. Wyposażenie i środki trwałe 
wyceniane są wg nominalnych cen nabycia. Amortyzacja dokonywana jest według zasad 
określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości



Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych 
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.



Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

BILANS sporządzony na dzień 2018-12-31

AKTYWA

Stan aktywów na dzień:
Wyszczególnienie aktywów (początek roku) (koniec roku)

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 104 835,15 89 447,00

   I. Zapasy 0,00 0,00
   II. Należności krótkoterminowe 26 943,82 27 123,79
   III. Inwestycje krótkoterminowe 77 891,33 62 323,21
   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

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

Aktywa razem 104 835,15 89 447,00

PASYWA

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

A. FUNDUSZ WŁASNY 69 551,75 69 754,87

   I. Fundusz statutowy 0,00 0,00
   II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00
   III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 69 294,69 69 551,75
   IV. Zysk (strata) netto 257,06 203,12

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 35 283,40 19 692,13

   I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
   II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
   III. Zobowiązania krótkoterminowe 20 274,27 19 692,13
   IV. Rozliczenia międzyokresowe 15 009,13 0,00

Pasywa razem 104 835,15 89 447,00

Wrocław, 28-03-2019
                 (miejsce i data sporządzenia)

Agnieszka Jaskulska
             (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Stan pasywów na dzień:



Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Rachunek Zysków i Strat sporządzony na dzień 2018-12-31

 Kwota za rok 

poprzedni 

 Kwota za rok 

obrotowy 

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 733 027,96 1 160 056,04

I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 714 993,92 1 136 196,91

II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 18 034,04 23 859,13

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

B. Koszty działalności statutowej 731 833,32 1 152 573,96

I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 713 799,28 1 128 714,83

II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 18 034,04 23 859,13

III  Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 1 194,64 7 482,08

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 891,40 9 062,87

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 303,24 -1 580,79 

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 2 796,38

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 788,83

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 46,18 196,64

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 257,06 230,12

N. Podatek dochodowy 27,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 257,06 203,12

Wrocław, 28-03-2019
                 (miejsce i data sporządzenia)

Agnieszka Jaskulska
             (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz Wyszczególnienie



Informacja dodatkowa

1)

2)

3) Uzupełniaj ące dane o aktywach i pasywach;

4)

Przychody działalności statutowej:
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
 - dotacja proj. Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego  I 3 300,00 zł         
 - dotacja proj. Dolnośląskie Małe Granty I 473 300,34 zł     
 - dotacja proj. Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 20 267,54 zł       
 - dotacja proj. IV Dolnośląski Kongres Obywatelski 16 600,00 zł       
 - dotacja proj. Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw 2018 166 387,69 zł     

Informacje o wszelkich zobowi ązaniach finansowych, w tym z tytułu dłu żnych instrumentów finansowych, gwarancji i por ęczeń lub 
zobowi ązań warunkowych nieuwzgl ędnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i for my wierzytelno ści 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 udzielonyc h członkom organów administruj ących, zarz ądzających i nadzoruj ących, ze wskazaniem 
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kw ot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a tak że zobowi ązań zaciągniętych w ich 
imieniu tytułem gwarancji i por ęczeń 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.

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów z e wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególno ści informacje o przychodach 
wyodr ębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwie tnia 2003 r. o działalno ści po żytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje  
o przychodach z tytułu składek członkowskich i dota cji pochodz ących ze środków publicznych;

Na aktywa obrotowe w punkcie "Inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na koncie bankowym i kasie. W pozycji "Należności krótkoterminowe" 
ujęto należności z tytułu dostaw i usług, należności z tytułu umów o pracę i cywilnoprawnych, pozostałe. W pozycji zobowiązania ujęte są 
zobowiązania:rozrachunki z dotującymi, pozostałe.



 - dotacja proj. Dolnośląskie Małe Granty II 241 812,05 zł     
 - dotacja proj. Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego  II 1 249,99 zł         
 - dotacja proj. Strategia Rozwoju Współpracy NGO i Miasta Wrocław 91 360,00 zł       
 - dotacja proj. Kongres Wrocławski Organizacji Pozarządowych 99 664,03 zł       
 - dotacja proj. Cztery Dźwignie 10 000,00 zł       
 - składki członkowskie 120,00 zł            
 - darowizny osób fizycznych 12 135,27 zł       

1 136 196,91 zł  
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego: 23 859,13 zł       

Pozostałe przychody operacyjne: 2 796,38 zł         

5)

Koszty działalności statutowej:
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
 - dotacja proj. Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego  I 3 300,00 zł         
 - dotacja proj. Dolnośląskie Małe Granty I 473 300,34 zł     
 - dotacja proj. Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 20 267,54 zł       
 - dotacja proj. IV Dolnośląski Kongres Obywatelski 16 600,00 zł       
 - dotacja proj. Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw 2018 166 387,69 zł     
 - dotacja proj. Dolnośląskie Małe Granty II 241 812,05 zł     
 - dotacja proj. Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego  II 1 249,99 zł         
 - dotacja proj. Strategia Rozwoju Współpracy NGO i Miasta Wrocław 91 360,00 zł       
 - dotacja proj. Kongres Wrocławski Organizacji Pozarządowych 99 664,03 zł       
 - dotacja proj. Cztery Dźwignie 10 000,00 zł       
 - koszty pozostałe statutowe 4 773,19 zł         

1 128 714,83 zł  
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego: 23 859,13 zł       
Koszty ogólnego zarządu: 9 062,87 zł         
Pozostałe koszty operacyjne: 788,83 zł            
Koszty finansowe: 196,64 zł            

6)

Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Dane o źródłach zwi ększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowe go;

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu stutowego.



7)

8)

nie dotyczy

Jeżeli jednostka posiada status organizacji po żytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowe j dane na temat uzyskanych przychodów 

Inne informacje ni ż wymienione w pkt 1-7, je żeli mogłyby w istotny sposób wpłyn ąć na ocen ę sytuacji maj ątkowej i finansowej oraz wynik 

Stowarzyszanie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego. 


