
1)

Nazwa organizacji:

Kraj: Polska Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: bytowski Gmina: Borzytuchom
Ulica: Jeziorna
nr domu 21 nr lokalu
Miejscowość: Borzytuchom Kod pocz. 77-141

Poczta: Borzytuchom

NIP: 8421776400 KRS: "0000694721"

2)

3)
01.01.2018
31.12.2018

27.03.2019

4)

5)

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe wg załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce 

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym; 
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:

Data sporządzenia sprawozdania finansowego:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie Finansowe

Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy. 
Metody wyceny aktywów i pasywów:
* Środki trwałe i wartoście niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) 

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Składniki niskocenne 

odności się jednorazowo w koszty.

* Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się w wartościach historycznych tj. w cenie nabycia, koszcie 

wytworzenia.
* Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
* Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w ich wartości nominalnej.

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Nazwa, siedziba i adres

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).
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BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018

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 1 000,00 1 007,00
   I. Zapasy 0,00 0,00
   II. Należności krótkoterminowe 0,00 0,00
   III. Inwestycje krótkoterminowe 1 000,00 1 007,00
   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
C.  Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

Aktywa razem 1 000,00 1 007,00

PASYWA

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

A. FUNDUSZ WŁASNY 1 000,00 1 007,00
   I. Fundusz statutowy 1 000,00 1 000,00
   II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00
   III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
   IV. Zysk (strata) netto 0,00 7,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0,00 0,00
   I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
   II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
   III. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00
   IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

Pasywa razem 1 000,00 1 007,00

Stan pasywów na dzień:



31.12.2018

Poz Wyszczególnienie
 Kwota za rok 

poprzedni 

 Kwota za rok 

obrotowy 
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 0,00 5 380,00

I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 5 000,00

II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III  Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 380,00

B. Koszty działalności statutowej 0,00 5 373,00

I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 5 373,00

II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III  Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 0,00 7,00

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 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 0,00 7,00

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) 0,00 7,00

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N) 0,00 7,00
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Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 



1)

2)

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

4)
Przychody działalności statutowej
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
Darowiny osób fizycznych: 380,00 zł            
Dotacja Akumulator Społeczny 5 000,00 zł        

5 380,00 zł        
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 
Projekt… -  zł                   

-  zł                   

5)
Koszty działalności statutowej:
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
Koszty finansowane z darowizn: 373,00 zł            
Dotacja Akumulator Społeczny 5 000,00 zł        

5 373,00 zł        
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 
Projekt… -  zł                   

-  zł                   

6)

7)

8)

Projekt Uniwersytet Dziecięcy nie wygnereował w roku sprawozdawczym ruchów finansowych.

Sprzęt zakupiony w ramach projektu Akumulator społeczny został w pełni zamortyzowany.

Fundacja Platynowa Drużyna

Środki pochodzace z darowizn (pozostałe przychody operaacyjne) są wykorzystywane na dzialalność statutową a 

niewykorzystane przechodzą na kolejny rok, również do wykorzystania na działalność statutową.

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o 

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" skladają się środki na rachunku bankowym, stanowiące 

fundusz założycielski i nadwyżkę wypracowaną w roku obrotowym, pochodzącą z niewykorzystanej w całości 

darowizny. 

Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Informacja dodatkowa

Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na 

Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i 

Organizacja nie powiększyła funduszu statutowego. Wyprcaowana nadwyżka wysokości 7 zł zostanie przeznaczona na 

cele statutowe w roku kolejnym.

Organizacja nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego. 

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


