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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie sądu
lub innego organu prowadzącego rejestr.
•
•

Nazwa
Siedziba

•

Cel statutowy Stowarzyszenia: prowadzenie i wspieranie działalności oświatowej,
naukowej, kulturalnej i społecznej
Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000656010
Zarząd Stowarzyszenia: Panfil Tomasz - Prezes Zarządu
Tchorzewska Anna - Wiceprezes Zarządu
Konarska-Muzyka Barbara - Wiceprezes Zarządu

•
•

Stowarzyszenie Trzy Kropki
Ul. Lubomelska 1-3/1119
20-072 Lublin

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.
Nie dotyczy
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.
Sprawozdane obejmuje okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania przez nią działalności.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia
zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym
niż rok. Dłatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie
kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny
aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego sposobu
sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru.
a) Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3.500 zł amortyzuje się jednorazowo w
pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według
zasad i stawek podatkowych.

b) Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 zl amortyzuje się
jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są
amortyzowane według zasad i stawek podatkowych.
c) Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia.
d) Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia.
e) Materiały przekazywane
bezpośrednio z zakupu na potrzeby
administracyjnogospodarcze oraz paliwo w transporcie gospodarczym odpisuje się w koszty w pełnej
ich wartości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu oraz ustalanie stanu tych
składników i korekty kosztów o wartość tego stanu nie później niż na dzień bilansowy.
f ) Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.
g) Ustała się odpisy aktualizujące należności w przypadkach przewidzianych ustawą o
rachunkowości.
h) Ewidencje towarów prowadzi się ilościowo-wartościowo
w rzeczywistych cenach
zakupu, według osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone im mienie.

Stowarzyszenie ,.Trzy Kropki"

Lublin, dn. 30-03-2018
(miejscowość i dala)
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1.

PiaclrM!
U''fn^nsowych, w tym z tytułu dłużnych
Informacje o wszelkich zobowiązaniach
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności
zabezpieczonych rzeczowo o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom
organów administrujących.
Nie dotyczy

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.
Nie dotyczy

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
16.145,14 - należności z tytułu dostaw i usług
61,52 - środki pieniężne na rachunku bankowym
432,11- zobowiązania z tytułu dostaw i usług

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.
680,00 - darowizny
119.326,64 - dotacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych
16.000,00 - przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
119.326,64 - koszty związane z dotacją z Ministerstwa Spraw zagranicznych
184,50 - koszty związane z dotacją MSZ sfinansowane przez Stowarzyszenie

Koszty ogólnego zarządu:
139,84 - Usługi obce
286,83 - koszty bankowe
274,55 - zużycie materiałów i energii
19,73 - podatki i opłaty

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.
Stowarzyszenie tworzy fundusz statutowy z wpływu ze składek członkowskich,
darowizn, subwencji i dotacji oraz z wpływów z działalności statutowej.
Fundusz statutowy przeznaczany jest w całości na realizacje celów statutowych.

7. Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz sposób wydatkowania środków pochodzących
z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Nie dotyczy

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.
Nie dotyczy
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Stowarzyszenie ..Trzy Kropki'
KRS 0000656010

Lublin, dn. 30-03-2018
(miejscowość, data)
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Stowarzyszenie Trzy Kropki
ul. Lubomelska 1-3/1119
20-072 Lublin
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BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów

¡Hrrei

Stan aktywów ha dżieói'
(początek roku)
(koniec roku)
2
3

1

A. A K T Y W A TRWAŁE

0,00

0,00

0,00

16 206,66

I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. A K T Y W A OBROTOWE
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

16 145,14
61,52

C. Należne wDłatv na fundusz statutowy

Aktywa razem

0,00

16 206,66

PASYWA
Wyszczególnienie pasywów

Stan pasywów na dzień:
(początek roku)
(koniec roku)
2
3

1

A. FUNDUSZ WŁASNY

0,00

I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto

15 774,55

15 774,55

B. ZOBOWIĄŻ ANI A I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

0,00

432,11

I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe

432,11

Pasywa razem

0,00

16 206,66
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Stowarzyszenie Trzy Kropki
ul. Lubomelska 1-3/1119
20-072 Lublin

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2dl7 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)-';.

Poz

Wyszczególnienie

1

2

Kwota za rok
poprzedni
2016
3

A.
Przychody z działalności statutowej
I
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
III Przychody z pozostałej działalności statutowej
B.
Koszty działalności statutowej
I
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
III Koszty pozostałej działalności statutowej
C.
Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)
D.
E.

Przychody z działalności gospodarczej
Koszty działalności gospodarczej

F.

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)

G.

Koszty ogólnego zarządu

H.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)

I.
J.

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

K.
L.

Przychody finansowe
Koszty finansowe

M.
N.
O.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (M-N)

oCuA>li(U (

K w o t a za rdk
obrotowy
2017
4

0,00

136 006,64
136 006,64

0,00

119 511,14
119 511,14

0,00

16 495,50

0,00

0,00
720,95

'bO. O S. -2GJ?

0,00

15 774,55

0,00

15 774,55

0,00

15 774,55

Zarząd Jednostki

(miejsce I data sporządzenia)

J^-JD ma

Tc^U^'

(Imię, nazwisko I podpis osobę sporządzającej)

-

^(JL

Stowarzyszenie ..Trzy Kropki"

KRS 0000656010

