
Zakres informacji wykazywanych w srpawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 Ustawy, dla jednostek, o których mowa w art. 
3 Ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (…)

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 01/01/2019

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 31/12/2019

Data sporządzenia sprawozdania finansowego 23/03/2020

KodSprawozdania SprFinOpWZlotych

WariantSprawozdania 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa i siedziba

Nazwa firmy Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa

Siedziba podmiotu

Województwo podlaskie

Powiat M. Białystok

Gmina Białystok

Miejscowość Białystok

Identyfikator podatkowy NIP
1C.

5423158521

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.
1D.

Adres

Adres polski

Kraj
PL
POLSKA

Województwo podlaskie

Powiat M. Białystok

Gmina Białystok

Nazwa ulicy Elektryczna

Numer budynku 8

Numer lokalu

Nazwa miejscowości Białystok

Kod pocztowy 15-080
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Nazwa urzędu pocztowego Białystok

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01/01/2019

Data do 31/12/2019

Założenie kontynuacji działalnności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

4A.

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

4B.

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie 
kontynuowania działalności

4C.

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia 
jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także 
amortyzacji),

5A.

1)Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - Ujmowane w księgach według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe oraz wartości 
niematerialne i prawne stanowią pozycje o okresie ekonomicznej użyteczności powyżej 1 roku oraz wartości 
jednostkowej powyżej 3.500,00zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od 01.01.2018r. o wartości do 
10.000,00zł są, zgodnie z przepisami podatkowymi, umarzane jednorazowo w miesiącu oddania ich do 
użytkowania.Nowe środki trwałe zakwalifikowane do grup 3-6 i 8 o wartości powyżej 10.000,00zł są umarzane, zgodnie z 
przepisami podatkowymi od 01.01.2018r., jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Suma odpisów 
jednorazowych nie może przekraczać w roku podatkowym 100.000,00zł. W pozostałych przypadkach składniki majątku 
podlegają amortyzacji liniowej według stawek tożsamych z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych. 2)Środki trwałe w budowie - Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających 
w bezpośrednim związku z ich nabyciem, wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. 3)
Należności i zobowiązania - Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 
ostrożnej wyceny, i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).Wartość należności podlega 
aktualizacji przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. 4)
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - Według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich 
sprzedaży netto na dzień bilansowy. Towary wyceniane są według cen nabycia, przy zastosowaniu zasady “pierwsze 
weszło - pierwsze wyszło” – FIFO. 5)Aktywa pieniężne - Wyrażone w walucie polskiej wycenia się na dzień bilansowy w 
wartości nominalnej, środki pieniężne i należności wyrażone w walucie obcej są przeszacowywane na dzień bilansowy 
według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP. W 2018r. była to tabela 251/A/NBP/2019 z dnia 
31.12.2019r. 6)Fundusz statutowy - Fundusz statutowy wykazywany jest w wysokości nominalnej.

ustalenia wyniku finansowego

5B.

Wynik finansowy na całokształcie działalności statutowej obejmuje różnicę między przychodami z działalności 
statutowej, a kosztami związanymi z realizacją zadań statutowych i kosztami ogólnego zarządu. Powiększony o pozostałe 
przychody operacyjne i przychody finansowe oraz pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe. 
Ustalone na dzień bilansowy saldo konta „wynik finansowy” pozostaje na nim do czasu zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego. Rachunek zysków i strat sporządzany jest zgodnie z załącznikiem numer 6 do Ustawy o 
rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz.U. z 2017r. nr 2342 wraz z późniejszymi zmianami), według wzoru przewidzianego 
dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego   zgodnie z art. 45 
oraz załącznikiem numer 6 Ustawy.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego

5C.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. z 
2018r. nr 395 wraz z późniejszymi zmianami), według wzoru przewidzianego dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 
2 ustawy z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego   zgodnie z art. 45 oraz załącznikiem numer 6 Ustawy.
Księgi rachunkowe Stowarzyszenia w 2019r. prowadziło Vis maior Biuro Rachunkowo-Prawne Sp. z o.o. z siedzibą w 
Białymstoku. Dokumentacja była przechowywana pod adresem 15-281 Białystok, ul. Legionowa 9/1 lok. 108.

pozostałe
5D.
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Bilans

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Aktywa razem

Kwota na dzień kończący 
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący 
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane 
porównawcze za poprzedni 
rok obrotowy

Aktywa razem 15 843,99 16 948,38

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe

Należności długoterminowe

Inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 15 843,99 16 948,38

Zapasy

Należności krótkoterminowe 74,50 292,53

Inwestycje krótkoterminowe 15 440,91 16 332,50

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 328,58 323,35

Należne wpłaty na fundusz statutowy

Pasywa razem

Kwota na dzień kończący 
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący 
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane 
porównawcze za poprzedni 
rok obrotowy

Pasywa razem 15 843,99 16 948,38

Fundusz własny 14 701,63 15 806,02

Fundusz statutowy 1 746,20 1 746,20

Pozostałe fundusze

Zysk (strata) z lat ubiegłych 14 059,82 15 978,21

Zysk (strata) netto -1 104,39 -1 918,39

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 142,36 1 142,36

Rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe 1 142,36 1 142,36

Rozliczenia międzyokresowe
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Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień kończący 
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący 
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane 
porównawcze za poprzedni 
rok obrotowy

Przychody z działalności statutowej

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

Przychody z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

Przychody z pozostałej działalności statutowej

Koszty działalności statutowej 125,00 185,00

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

Koszty pozostałej działalności statutowej 125,00 185,00

Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) -125,00 -185,00

Przychody z działalności gospodarczej

Koszty działalności gospodarczej

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

Koszty ogólnego zarządu 927,49 1 810,49

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) -1 052,49 -1 995,49

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne 50,00 0,00

Przychody finansowe 13,10 77,10

Koszty finansowe 15,00 0,00

Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) -1 104,39 -1 918,39

Podatek dochodowy

Zysk (strata) netto (M - N) -1 104,39 -1 918,39

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Informacja dodatkowa

Opis inforamacja dodatkowa do sprawoadnia finansowego

Strona 4



Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem. FCISdodatkoweinformacje2019.pdf
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