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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 

1) Informacje o jednostce 

Stowarzyszenie Pomocy Ludzie Ludziom istnieje od 2002.  

Siedziba jednostki mieści się przy ul. Obornickiej 58A, 51-114 Wrocław.  

Organem rejestrowym dla Stowarzyszenia Pomocy Ludzie Ludziom jest Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego. Jednostka jest wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej pod numerem KRS 82040. 

Głównym przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest: 
- pomoc społeczna z zakwaterowaniem 
- prowadzenie prac społecznie użytecznych 
- pomoc osobom przebywającym w zakładach karnych. 

Celem Stowarzyszenia jest pomoc człowiekowi zagubionemu we współczesnym 
świecie oraz inicjowanie pozytywnych zmian u osób wykluczonych społecznie i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki 

Czas trwania jednostki jest nieograniczony. 

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy trwający   
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 

4) Założenie kontynuacji działalności 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że jednostka 
będzie kontynuować swą działalność przez okres minimum 12 miesięcy od dnia 
bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. 
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5) Ważniejsze zasady rachunkowości 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie Ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351), 
według zasady kosztu historycznego. Stosowane zasady rachunkowości stosowane 
były w sposób ciągły.  
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 6 do 
Ustawy o rachunkowości. 
 
Sprawozdanie zostało sporządzone w złotych polskich. 

Wartości niematerialne i prawne ("WNIP") oraz Rzeczowe aktywa trwałe ("RAT") 

Składniki majątku wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, a 
otrzymane nieodpłatnie (w darowiźnie) - według ceny rynkowej lub według wartości 
z umowy, jeżeli jest niższa od ceny rynkowej. Wartość tą pomniejsza się o odpisy 
amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową, przy czym okres amortyzacji 
uwzględnia okres ekonomicznej użyteczności RAT oraz WNIP.  
 
Nabywane składniki majątku spełniające definicję RAT lub WNIP o wartości 
początkowej poniżej 3500 zł są odpisywane jednorazowo w koszty amortyzacji. 
 
Cenę nabycia lub koszt wytworzenia powiększają koszty jego ulepszenia. 

Inwestycje 

Inwestycje w postaci środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych 
wyceniane są w wartości nominalnej, powiększone o naliczone odsetki. Pozycje 
wyrażone w walucie obcej są wyceniane po kursie średnim ogłaszanym przez 
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 

Zapasy 

Zapasy wyceniane są wg rzeczywistych cen zakupu, nie wyższych od cen sprzedaży 
netto. Wycena rozchodu zapasów jest dokonywana wg metody FIFO (pierwsze 
weszło, pierwsze wyszło). 

Należności 

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady 

ostrożnej wyceny, i wykazuje w wartości netto (tzn. po pomniejszeniu o odpisy 
aktualizujące). 

Rozliczenia międzyokresowe (aktywa) 

Rozliczenia międzyokresowe dokonywane są w odniesieniu do poniesionych 
kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych 
rozliczeń międzyokresowych kosztów są dokonywane stosownie do upływu czasu, z 
uwzględnieniem charakteru danego kosztu. 
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Rozliczenia międzyokresowe (pasywa) 

Rozliczenia międzyokresowe dokonywane są w odniesieniu do: 
• otrzymanych grantów (dotacji, dofinansowań itp.) przeznaczonych do 
wydatkowania w kolejnych okresach sprawozdawczych. Odpisy rozliczeń 
międzyokresowych przychodów są dokonywane równolegle do ponoszonych 
kosztów w ramach realizacji danego projektu i zwiększają stopniowo przychody. 
 
• otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych lub wartości niematerialnych i 
prawnych. Odpisy rozliczeń międzyokresowych przychodów są dokonywane 
równolegle do odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych i zwiększają stopniowo przychody. 
 
• równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu 
świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. 

Fundusz własny 

Fundusz własny składa się z funduszu statutowego, pozostałych funduszy oraz 
zysku/straty netto. Fundusz statutowy wykazuje się w wielkości określonej w 
statucie jednostki. 

Zobowiązania 

Zobowiązania niefinansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 

Rezerwy na zobowiązania 

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w oszacowanej kwocie zobowiązania, którego 
obowiązek spełnienia powstanie w przyszłości. 

Przychody  

Przychody z tytułu nieodpłatnej działalności pożytku publicznego rozpoznaje się na 
dzień otrzymania wpłaty (np. darowizny, 1%). 
 
W przypadku otrzymanych dotacji określonych umową, za dzień osiągnięcia 
przychodu uważa się ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiła realizacja 
projektu, tj. poniesienie kosztów w ramach tego projektu. 

Koszty ogólnego zarządu 

W tej pozycji ujmuje się koszty związane z działalnością lub obsługą jednostki jako 
całości. 
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Bilans 
 

nr 

noty 
Aktywa 31 grudzień 2018 31 grudzień 2017 

    w PLN w PLN 

  A. Aktywa trwałe 84 106,16 83 358,44 

  I. Wartości niematerialne i prawne - - 

3 II. Rzeczowe aktywa trwałe 84 106,16 83 358,44 

  III. Należności długoterminowe - - 

  IV. Inwestycje długoterminowe - - 

  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - 

  B. Aktywa obrotowe 128 349,95 130 542,57 

  I. Zapasy - - 

3 II. Należności krótkoterminowe - 42,24 

3 III. Inwestycje krótkoterminowe 128 349,95 130 500,33 

  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - 

  C. Należne wpłaty na fundusz statutowy - - 

  Aktywa razem 212 456,11 213 901,01 

        

        
nr 

noty 
Pasywa 31 grudzień 2018 31 grudzień 2017 

    w PLN w PLN 

  A. Fundusz własny 211 550,02 213 742,64 

6 I. Fundusz statutowy 224 296,98 224 296,98 

  II. Pozostałe fundusze - - 

  III. Zysk (strata) z lat ubiegłych -10 554,34 - 

4, 5 IV. Zysk (strata) netto -2 192,62 -10 554,34 

  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 906,09 158,37 

3 I. Rezerwy na zobowiązania 906,09 - 

  II. Zobowiązania długoterminowe - - 

1,2 III. Zobowiązania krótkoterminowe - 158,37 

  IV. Rozliczenia międzyokresowe - - 

  Pasywa razem 212 456,11 213 901,01 
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Rachunek zysków i strat 
 

nr 

noty 
Rachunek zysków i strat 2018 2017 

    w PLN w PLN 

4 A. Przychody z działalności statutowej 639 505,37 523 157,67 

7 I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 637 705,37 523 157,67 

  II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 1 800,00 - 

  III. Przychody z pozostałej działalności statutowej - - 

5 B. Koszty działalności statutowej 625 370,53 524 434,45 

  I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 623 570,53 524 434,45 

  II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 1 800,00 - 

  III. Koszty pozostałej działalności statutowej - - 

  C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 14 134,84 -1 276,78 

4 D. Przychody z działalności gospodarczej - - 

5 E. Koszty działalności gospodarczej - - 

  F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 14 134,84 -1 276,78 

5 G. Koszty ogólnego zarządu 25 854,26 9 889,63 

  H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -11 719,42 -11 166,41 

  I. Pozostałe przychody operacyjne  - - 

  J. Pozostałe koszty operacyjne  - - 

  K. Przychody finansowe  10 926,80 612,07 

  L. Koszty finansowe  1 400,00 - 

  M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -2 192,62 -10 554,34 

  N. Podatek dochodowy - - 

  O. Zysk (strata) netto (M-N) -2 192,62 -10 554,34 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
 

Nota nr 1 Informacje o zobowiązaniach finansowych 

 

Zobowiązania finansowe 

W bieżącym oraz poprzednim roku obrotowym nie wystąpiły zobowiązania finansowe. 

Gwarancje i poręczenie 

W bieżącym oraz poprzednim roku obrotowym jednostka nie uzyskała gwarancji ani 
poręczeń. 

Zobowiązania warunkowe 

W bieżącym oraz poprzednim roku obrotowym jednostka nie posiadała zobowiązań 

warunkowych. 

 

Nota nr 2 Informacje o organach administrujących, zarządzających  

i nadzorujących 

 

Zaliczki i kredyty udzielone członkom organów administrujących, zarządzających i 
nadzorujących 

W bieżącym oraz poprzednim roku obrotowym nie zostały udzielone zaliczki ani kredyty 

osobom administrującym, zarządzającym lub nadzorującym jednostką. 

Gwarancje i poręczenia 

W bieżącym oraz poprzednim roku obrotowym jednostka nie udzieliła gwarancji ani 

poręczeń osobom administrującym, zarządzającym lub nadzorującym jednostką. 
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Nota nr 3 Informacje o aktywach i pasywach 

 

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe 

tabela ruchów 
31 grudzień 2017 zwiększenia zmniejszenia 31 grudzień 2018 

wartość brutto w PLN w PLN w PLN w PLN 

wartości niematerialne i prawne - - - 0,00 

grunty 80 000,00 - - 80 000,00 

budynki i budowle 150 308,24 - - 150 308,24 

maszyny i urządzenia 11 505,14 747,72 - 12 252,86 

środki transportu 23 795,61 - - 23 795,61 

inne środki trwałe 24 069,89 - - 24 069,89 

środki trwałe w budowie - - - 0,00 

RAZEM 289 678,88 747,72 0,00 290 426,60 

umorzenie w PLN w PLN w PLN w PLN 

wartości niematerialne i prawne - - - 0,00 

grunty - - - 0,00 

budynki i budowle 150 308,24 - - 150 308,24 

maszyny i urządzenia 11 297,88 - - 11 297,88 

środki transportu 23 795,61 - - 23 795,61 

inne środki trwałe 20 918,71 - - 20 918,71 

RAZEM 206 320,44 0,00 0,00 206 320,44 

wartość netto w PLN w PLN w PLN w PLN 

RAZEM wartość netto WNiP -     - 

grunty 80 000,00 - - 80 000,00 

budynki i budowle - - - - 

maszyny i urządzenia 207,26 747,72 - 955,00 

środki transportu - - - - 

inne środki trwałe 3 151,18 - - 3 151,00 

środki trwałe w budowie - - - - 

 RAZEM wartość netto ŚT 83 358,44     84 106,00 

  

Nieamortyzowane lub nieumarzane środki trwałe używane na 

podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu i innych umów 31 grudzień 2018 31 grudzień 2017 

  w PLN w PLN 

budynek otrzymany od Gminy Wrocław do nieodpłatnego 

korzystania 
- - 

  - - 

  - - 

  - - 

  0,00 0,00 
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Należności 

Należności 
31 grudzień 2018 31 grudzień 2017 

  w PLN w PLN 

wartość brutto - 42,24 

odpisy z tytułu utraty wartości - - 

WARTOŚĆ NETTO 0,00 42,24 

 

Nota nr 4 Informacje o strukturze przychodów 

 

Struktura przychodów 2018 2017 

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w PLN w PLN 

Dotacje od instytucji samorządowych 483 000,00 380 000,00 

Dotacje od instytucji państwowych 100 000,00 80 000,00 

1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 780,50 12 378,04 

Darowizny od osób prawnych 34 018,83 10 278,28 

Przychody ze składek członkowskich 200,00 600,00 

Darowizny rzeczowe - 4 262,00 

Pozostałe - - 

Darowizny od osób fizycznych 15 706,04 35 639,35 

  - - 

RAZEM 637 705,37 523 157,67 

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego w PLN w PLN 

Sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług  1 800,00 - 

  - - 

  - - 

  - - 

  - - 

  - - 

  - - 

  - - 

  - - 

RAZEM 1 800,00 0,00 

Przychody z pozostałej działalności statutowej w PLN w PLN 

  - - 

  - - 

  - - 

  - - 

  - - 

  - - 

  - - 

  - - 

  - - 

RAZEM 0,00 0,00 
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Nota nr 5 Informacje o strukturze kosztów 

 

Struktura kosztów 2018 2017 

Koszty wg rodzaju w PLN w PLN 

Amortyzacja 747,72 1 441,08 

Zużycie materiałów i energii 173 366,43 104 609,21 

Usługi obce 75 417,99 47 911,91 

Podatki i opłaty 18 893,00 13 360,00 

Wynagrodzenia 226 890,48 271 920,00 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 103 582,97 94 417,29 

Pozostałe koszty rodzajowe 52 326,20 664,59 

RAZEM 651 224,79 534 324,08 

 

Koszty ogólnego zarządu 
2018 2017 

Kategorie kosztów w PLN w PLN 

zużycie materiałów 2 595,37 2 333,87 

usługi obce 6 380,54 6 114,68 

amortyzacja 747,72 1 441,08 

  1 682,22 - 

  14 448,41 - 

  - - 

  - - 

RAZEM 25 854,26 9 889,63 

 

 

Nota nr 6 Informacje o funduszu statutowym 

 

W bieżącym roku wartość funduszu statutowego nie zmieniła się. 

W roku 2018 jednostka osiągnęła wynik netto w wysokości - 2192,62 zł. 

W roku poprzednim jednostka osiągnęła wynik netto w wysokości -10 554,34 zł. Decyzją 

władz jednostki (proszę podać nazwę i datę dokumentu),  strata zostanie pokryta 

zyskami lat przyszłych. 
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Nota nr 7 Informacje o 1%  

 

1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2018 2017 

Przychody i koszty w PLN w PLN 

Przychody z tytułu "1%" 4 780,50 12 378,04 

Koszty bezpośrednio lub pośrednio związane z osiągnięciem 

przychodu z tytułu "1% " 
- - 

 

Wydatki sfinansowane z przychodów z  tyt. "1%" 
2018 2017 

Realizowane projekty w PLN w PLN 

zakup wyposażenia domu socjalnego 4 780,50 12 378,04 

  - - 

  - - 

  - - 

  - - 

RAZEM 4 780,50 12 378,04 

 

Nota nr 8 Pozostałe istotne informacje 

 

Nie zidentyfikowano innych istotnych informacji dla sprawozdania finansowego. 

 

 

 


