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SPRAWOZDANIE FINANSOWE  

za rok 2016 

 

 

 Inicjatywa Ekologiczna na rzecz ludzi i zwierząt  

Stowarzyszenie Kurka Wodna 

 

 

 WPROWADZENIE  

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: 

Inicjatywa Ekologiczna na rzecz ludzi i zwierząt Stowarzyszenie Kurka Wodna 

ul. Obroki 57 c/14, 40-833 Katowice 

 

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych: 

Stowarzyszenie nie posiada podległych jednostek organizacyjnych 

 

3. Cele statutowe i sposób realizacji: 

Cele Stowarzyszenia: 

 Zachowanie, ochrona i odtwarzanie środowiska naturalnego oraz przeciwdziałanie 

negatywnym aspektom antropopresji.  

 Ochrona gatunkowa zwierząt, roślin i grzybów. 

 Wsparcie, opieka i ochrona praw obejmujące gatunki zwierząt dzikich, hodowlanych i 

udomowionych. 

 Integracja człowieka ze środowiskiem przyrodniczym oraz szerzenie poglądu o 

niepodzielności świata ludzi i przyrody. 

 Samorealizacja i egzystencja ludzi w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. 

 Pobudzanie świadomości ekologicznej i propagowanie postaw proekologicznych w 

społeczeństwie. 

 Edukacja i rozwój wiedzy o środowisku przyrodniczym – zagrożeniach i metodach jego 

ochrony. 

 Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

 Rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych. 
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 Krzewienie zaangażowania obywatelskiego, propagowanie i organizacja wolontariatu. 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

 Podejmowanie działań i programów na rzecz poprawy stanu środowiska, ochrony   

dziedzictwa przyrodniczego oraz w zakresie rozwoju zrównoważonego. 

 Działania mające na celu ochronę gatunkową zwierząt, roślin i grzybów. 

 Dążenia do objęcia ochroną obszarów i gatunków przyrodniczo cennych. 

 Prace badawcze i naukowe w dziedzinie ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt, w 

tym inwentaryzacje przyrodnicze. 

 Monitoring stanu środowiska przyrodniczego, jego zagrożeń, procesów degradacji 

oraz skutków prowadzonych działań. 

 Przygotowywanie i zlecanie wykonania opracowań i ekspertyz dotyczących stanu 

i funkcjonowania środowiska naturalnego. 

 Występowanie do właściwych organów administracji i nadzoru z wnioskami 

o przeprowadzenie działań w celu usunięcia stwierdzonych zagrożeń środowiska lub 

przywrócenia jego stanu pożądanego. 

 Prowadzenie interwencji i akcji bezpośrednich w sytuacjach najwyższego zagrożenia dla 

środowiska naturalnego w granicach określonych przepisami prawa.  

 Działania z zakresu wsparcia i opieki nad gatunkami zwierząt dzikich, hodowlanych 

i udomowionych. 

 Ochrona praw i dobrostanu zwierząt dzikich, hodowlanych i udomowionych. 

 Wsparcie i prowadzenie schronisk oraz ośrodków rehabilitacji zwierząt. 

 Prowadzenie interwencji i akcji bezpośrednich w sytuacjach zagrożenia dla zwierząt, 

ze szczególnym uwzględnieniem okrutnego traktowania.  

 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

 Inicjowanie i organizowanie imprez, akcji oraz konkursów, w tym m.in. kulturalnych, 

artystycznych, sportowych – na rzecz działań ekologicznych.  

 Zagospodarowanie przestrzeni dla wspólnych działań społeczności lokalnych.   

 Włączanie w działania osób ze środowisk zmarginalizowanych, w tym w szczególności 

dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 Organizowanie wieców, demonstracji, marszów itp. zgodnych z celami Stowarzyszenia.  

 Prace z zakresu badań społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ekologii 

i ochrony środowiska. 

 Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej oraz reklamowej. 

 Działania popularyzatorskie poprzez publikacje drukowane, elektroniczne oraz kampanie 

społeczne. 

 Organizowanie akcji upowszechniających postawy proekologiczne. 

 Udział w targach, festiwalach i innych imprezach publicznych. 

 Prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej (realizacje wykładów, prelekcji, 

prezentacji, seminariów, warsztatów, szkoleń, wystaw, obozów, publikacji drukowanych 

i elektronicznych, materiałów video, serwisu internetowego itp.). 

 Działalność wytwórczą (w tym recykling). 
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 Wspieranie innych organizacji i ośrodków w zakresie edukacji ekologicznej. 

 Doradztwo, pomoc merytoryczną i techniczną dla innych podmiotów w zakresie ochrony 

środowiska i zwierząt. 

 Promowanie i organizowanie wolontariatu.  

 Prowadzenie działalności wydawniczej (papierowej i elektronicznej).  

 Projektowanie, tworzenie oraz dystrybucję programów internetowych i aplikacji 

mobilnych.  

 Promocję Stowarzyszenia i jego idei za pośrednictwem środków masowego przekazu. 

 Realizację kampanii społecznych, akcji informacyjnych i edukacyjnych za pośrednictwem 

środków masowego przekazu.  

 Współpracę z innymi instytucjami, w szczególności administracją i samorządem, 

organizacjami pozarządowymi, biznesem, placówkami akademickimi, szkołami różnego 

szczebla, w tym podmiotami mającymi wpływ na stan środowiska przyrodniczego, w 

kraju i za granicą.  

 Promowanie innych organizacji, instytucji i przedsiębiorstw prowadzących działalność 

zgodną z założeniami i działalnością Stowarzyszenia.  

 Wspieranie innych organizacji, instytucji i przedsiębiorstw prowadzących działalność 

zgodną z założeniami i działalnością Stowarzyszenia.  

 Pozyskiwanie funduszy na cele Stowarzyszenia w sposób wynikający z zapisów Statutu.  

 Redystrybucję pozyskanych funduszy innym organizacjom o działalności zgodnej 

z założeniami statutowymi Stowarzyszenia. 

 Inicjowanie, wdrażanie i realizację projektów aplikacyjnych na cele zgodne z założeniami 

Stowarzyszenia. 

 Przygotowanie bądź udział w przygotowaniu opracowań specjalistycznych w zakresie 

programów rewitalizacji i dokumentów strategicznych.  

 Zgłaszanie wniosków, uwag itp. do odpowiednich organów administracyjnych 

odpowiedzialnych za prowadzenie oraz nadzorowanie spraw, przedsięwzięć i inwestycji, 

które mogą oddziaływać na środowisko, na każdym etapie ich realizacji (projektowanie, 

planowanie, realizacja, eksploatacja, likwidacja). 

 Zgłaszanie wniosków i propozycji w procesach tworzenia i zmiany przepisów prawnych 

na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.  

 Prowadzenie innych działań proekologicznych i związanych z ochroną środowiska. 

 

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz 

statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON 

 

 Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – KRS 

 21.11.2016 

 Numer KRS: 0000646525 

 REGON: 365893647 

 

 



Strona 4 z 4 
 

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię, nazwisko, funkcja). 

Natalia Szyszko – Prezes Stowarzyszenia 

Magdalena Bara – Wiceprezes Stowarzyszenia 

Paweł Bartkowski – Skarbnik Stowarzyszenia 

Wojciech Janosz – Sekretarz Stowarzyszenia 

 

6. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji. 

 

Czas nieokreślony 

 

7. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym. 

 

Od 21.11.2016 r. do 31.12.2016 r. 

 

8. Kontynuacja działalności 

 

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez 

Stowarzyszenie. Nie występują okoliczności, które wskazywałby na istnienie poważnych zagrożeń 

dla kontynuowania działalności organizacji. 

 

9. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów 

i kosztów. 

 

Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości. Przyjęte 

zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych 

jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów i pasywów. 

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. 

 W rachunku wyników sporządzonym za rok sprawozdawczy dokonano wyodrębnienia 

przychodów i kosztów odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz przychodów i kosztów 

nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za 

kolejne lata informacje w nich zawarte były porównywalne.  

Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.  

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

 

 

Sporządził/-a:                                                                            Zarząd jednostki: 

31.03.2017 Katowice,                                       Natalia Szyszko – Prezes Zarządu 

Magdalena Bara – Wiceprezes Stowarzyszenia 

      Paweł Bartkowski – Skarbnik Stowarzyszenia 

      Wojciech Janosz – Sekretarz Stowarzyszenia 

  



Inicjatywa ekologiczna na rzecz ludzi i zwierząt 
Stowarzyszenie Kurka Wodna
ul. Obroki 57c/14
40-833 Katowice

                    na podstawie załącznika 1 - 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 0,00 0,00

    I. Zapasy 0,00 0,00
    II. Należności krótkoterminowe 0,00 0,00
    III. Inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
    IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

Aktywa razem 0,00 0,00

PASYWA

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

A. FUNDUSZ WŁASNY 0,00 0,00

    I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy) 0,00 0,00
    II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00
    III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00
    IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00
    V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
    VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
    VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
    VIII. Zysk (strata) netto 0,00 0,00
    IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00

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 0,00 0,00

31.03.2017 Katowice
....................................................
                 (miejsce i data sporządzenia) Prezes Zarządu - Natalia Szyszko

Wiceprezes Zarządu - Magdalena Bara

Skarbnik Zarządu- Paweł Bartkowski

Sekretarz Zarządu - Wojciech Janosz

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

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2016

Stan pasywów na dzień:

Zarząd Jednostki



Inicjatywa ekologiczna na rzecz ludzi i zwierząt 

Stowarzyszenie Kurka Wodna

ul. Obroki 57c/14

40-833 Katowice

 Kwota za rok 

poprzedni 

 Kwota za rok 

obrotowy 
2015 2016

1 2 3 4

A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0,00 0,00

  I  Przychody netto ze sprzedaży produktów  (w tym usług) 0,00 0,00

 II  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00

B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0,00 0,00

I  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  (w tym usług) 0,00 0,00

II  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00

C  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)  0,00 0,00

D  Koszty sprzedaży 0,00 0,00

E  Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

F  Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)  0,00 0,00

G  Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00

I  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II  Dotacje 0,00 0,00

III  Inne przychody operacyjne 0,00 0,00

1.    przychody działalności statutowej (darowizny, składki) 0,00 0,00

2.    działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publiczego 0,00 0,00

3.    inne przychody operacyjne 0,00 0,00

H  Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

I  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  0,00 0,00

III  Inne koszty operacyjne 0,00 0,00
1.    koszty działalności statutowej - nieodpłatnej 0,00 0,00
2.    koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p. 0,00 0,00

3.    inne koszty operacyjne 0,00 0,00

I  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)  0,00 0,00

J  Przychody finansowe 0,00 0,00

I  Dywidendy i udziały w zyskach, 0,00 0,00

II  Odsetki 0,00 0,00

III  Zysk ze zbycia inwestycji  0,00 0,00

IV  Aktualizacja wartości inwestycji  0,00 0,00

V  Inne 0,00 0,00

K  Koszty finansowe  0,00 0,00
I  Odsetki 0,00 0,00
II  Strata ze zbycia inwestycji  0,00 0,00
III  Aktualizacja wartości inwestycji  0,00 0,00
IV  Inne 0,00 0,00

L  Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)  0,00 0,00

M  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)  0,00 0,00

N  Zysk (strata) brutto (L±M)  0,00 0,00

O  Podatek dochodowy 0,00 0,00
P  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)  0,00 0,00

R  Zysk (strata) netto (N-O-P)  0,00 0,00

31.03.2017 Katowice
................................................
                 (miejsce i data sporządzenia) Prezes Zarządu - Natalia Szyszko

Wiceprezes Zarządu - Magdalena Bara

Skarbnik Zarządu- Paweł Bartkowski

Natalia Szyszko Sekretarz Zarządu - Wojciech Janosz
..........................................
             (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2016

Zarząd Jednostki

Poz Wyszczególnienie

na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)



Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego  

za rok 2016 

 

I. Informacje uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu. 

1. Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność pod koniec listopada 2016 r., dlatego w 

rachunku wyników nie występują żadne kwoty za poprzedni rok. Sprawozdanie z 

2016 roku jest pierwszym sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia. 

2. Rok obrotowy obejmuje okres od 21.11.2016 do 31.12.2016 r. 

3. Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku 

publicznego. 

4. Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście. 

5. Środki trwałe używane na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów nie występują. 

6. Zobowiązania wobec budżetu państwa i gminy z tytułu praw własności budynków i 

budowli nie występują. 

7. Kapitał podstawowy w całości jest własnością Stowarzyszenia. 

8. Kapitały zapasowe i rezerwowe nie występują. 

9. Zobowiązanie długoterminowe nie występują. 

 

II. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat. 

1. Stowarzyszenie nie uzyskało przychodów w roku 2016. 

2. Stowarzyszenie nie poniosło kosztów w roku 2016. 

3. Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników w 2016 r. 

4. Zarząd Stowarzyszenia pełni swoje funkcje społecznie i nie pobiera wynagrodzenia z 

tego tytułu. 

 

III. Wynik finansowy za rok 2016 na dzień 31.12.2016 

Wynik finansowy za rok obrotowy 2016 zamknął z wynikiem 0,00 złotych.  

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne inne znaczące zdarzenia, których nie uwzględniono w 

sprawozdaniu. 

W roku obrotowym nie dokonano zmian rachunkowości. 

 

Sporządził/-a:                                                                                                                  Zarząd jednostki: 

Natalia Szyszko – Prezes Zarządu 

Magdalena Bara – Wiceprezes Stowarzyszenia 

      Paweł Bartkowski – Skarbnik Stowarzyszenia 

      Wojciech Janosz – Sekretarz Stowarzyszenia 


