
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
sporządzone na dzień 31.12.2018

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział Wrocławski       KRS: 0000072580 

Wrocław, 11.03.2019



WROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego na dzień 31.12.2018

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział 

Wrocławski       KRS: 0000072580 
z siedzibą:

Plac Tadeusza Kościuszki 10 50-028 Wrocław

A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO:

Towarzystwo zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

dnia 18 grudnia 2001r. pod numerem KRS 0000072580 Rejestru Stowarzyszeń.

Cel działania:

Podstawowym celem Towarzystwa jest działanie na rzecz Polaków ze Wschodu i 

polskości na Kresach Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej, a w szczególności na 

Grodzieńszczyźnie i Wileńszczyźnie

Czas trwania:

Czas trwania działalności Towarzystwa jest nieoznaczony

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

od 01-01-2018 do 31-12-2018

Zastosowane Zasady rachunkowości:

Towarzystwo dokonuje wyceny aktywów w wartościach historycznych, tj. w cenie 

nabycia, koszcie wytworzenia oraz w kwocie wymaganej zapłaty, zaś zobowiązań 

w kwocie wymagającej zapłaty. Organizacja posiada tylko środki finansowe w 

walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.

W ciągu roku obrotowego jednostka dokonywała wyceny materiałów w cenach 

nabycia zaliczając je w koszty pod datą ich zakupu. Należności i zobowiązania 

zostały wykazane w bilansie w kwotach wymagających zapłaty. Krajowe środki 

pieniężne zostały wycenione w wartości nominalnej.

Założenie kontynuowania działalności

Sprawozdanie sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalnosci 

statutowej. Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej.
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INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego na dzień 31.12.2018

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział 

Wrocławski       KRS: 0000072580 
z siedzibą:

Plac Tadeusza Kościuszki 10 50-028 Wrocław

B. INFORMACJA DODATKOWA:

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów 

finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych 

w bilansie. 

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.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Na majątek organizacji składają się:

   - środki finansowe w kasie 1 454,97 zł

   - środki finansowe na rachunku bankowym 7 091,19 zł

Na Fundusz Własny organizacji składają się:

   - fundusz statutowy 19 589,42 zł

   - strata z lat ubiegłych - 9 737,20 zł

   - strata roku bieżącego - 1 306,06 zł

Organizacja osiagnęła przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w 

kwocie 26,10 zł, na którą składają się wpływy z 1% podatku, 5,00 zł pozostałych 

przychodów operacyjnych oraz przychody z pozostałej działalności statutowej w 

kwocie 780,00 zł z tytułu składek członkowskich.

Organizacja poniosła następujące koszty działalności statutowej nieodpłatnej:

- Zużycie materiałów 467,21 zł

- Usługi obce 541,95 zł

Organizacja poniosła następujące koszty ogólnego zarządu:

- Zużycie materiałów 13,99 zł

- Usługi obce 794,01 zł

Organizacja poniosła pozostałe koszty operacyjne w kwocie 300,00 zł
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1. 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

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

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

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów



Fundusz statutowy Towarzystwa nie uległ zmianie

- uzyskane przychody 26,10 zł
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- poniesione koszty sfinansowane z 1%: 26,10 zł wydano na opłacenie wynajmu sali na 

spotkania członków Towarzystwa

7. 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

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego



Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział Wrocławski       KRS: 0000072580 

Plac Tadeusza Kościuszki 10

50-028 Wrocław

Regon: 931921311

                    na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości
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 9 852,22 8 546,16

   I. Zapasy 0,00 0,00

   II. Należności krótkoterminowe 0,00 0,00

   III. Inwestycje krótkoterminowe 9 852,22 8 546,16

   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

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

Aktywa razem 9 852,22 8 546,16

PASYWA

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

A. FUNDUSZ WŁASNY 9 852,22 8 546,16

   I. Fundusz statutowy 19 589,42 19 589,42

   II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

   III. Zysk (strata) z lat ubiegłych -8 306,82 -9 737,20

   IV. Zysk (strata) netto -1 430,38 -1 306,06

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 9 852,22 8 546,16

....................................................
                 (miejsce i data sporządzenia)

............................................. ............................................
                 (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018

Stan pasywów na dzień:

Zarząd Jednostki
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Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział Wrocławski       KRS: 0000072580 

Plac Tadeusza Kościuszki 10

50-028 Wrocław

Regon: 931921311

 Kwota za rok 

poprzedni 

 Kwota za rok 

obrotowy 

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 1 121,30 806,10

I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 221,30 26,10

II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 

III  Przychody z pozostałej działalności statutowej 900,00 780,00

B. Koszty działalności statutowej 1 347,69 1 009,16

I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 347,69 1 009,16

II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00

III  Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -226,39 -203,06 

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 1 104,00 808,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -1 330,39 -1 011,06 

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 5,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 100,00 300,00

K. Przychody finansowe 0,01 0,00

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -1 430,38 -1 306,06 

N. Podatek dochodowy 

O. Zysk (strata) netto (M-N) -1 430,38 -1 306,06 

................................................
                 (miejsce i data sporządzenia)

..........................................
             (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

...............................................................
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Poz Wyszczególnienie

Zarząd Jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)


