Nagłówek sprawozdania finansowego
Okres od

2019-01-01

Okres do

2019-12-31

Data sporządzenia

2020-09-27
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania
Nazwa firmy
Siedziba

Inicjatywa ekologiczna na rzecz ludzi i zwierząt
Stowarzyszenie Kurka Wodna
Województwo

Śląskie

Powiat

Katowice

Gmina

Katowice

Miejscowość

Katowice

Kod kraju

PL

Województwo

Śląskie

Powiat

Katowice

Gmina

Katowice

Ulica

Obroki

Nr budynku

57c

Nr lokalu

14

Miejscowość

Katowice

Kod pocztowy

40-833

Poczta

Katowice

Adres
Adres

NIP

6342878476

KRS

0000646525

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data od

2019-01-01

Data do

2019-12-31

Założenie kontynuacji
działalności

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

TAK

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

TAK

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

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

2

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych. Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej w gotówce i
na koncie bankowym i wycenia je według wartości nominalnej.
ustalenia wyniku finansowego
Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalnoś
ci pożytku publicznego i o wolontariacie.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości
pozostałe
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
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Bilans 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

Aktywa razem

472,48

2 717,78

-

• Aktywa trwałe

0,00

0,00

-

•• Wartości niematerialne

0,00

0,00

-

•• Rzeczowe aktywa

0,00

0,00

-

•• Należności

0,00

0,00

-

•• Inwestycje

0,00

0,00

-

•• Długoter

0,00

0,00

-

472,48

2 717,78

-

•• Zapasy

0,00

0,00

-

•• Należności

0,00

0,00

-

•• Inwestycje

472,48

2 717,78

-

•• Krótkoterminowe

0,00

0,00

-

• Należne wpłaty na

0,00

0,00

-

Pasywa razem

472,48

2 717,78

-

• Fundusz własny

-33,26

2 717,78

-

•• Fundusz statutowy

0,00

0,00

-

•• Pozostałe fundusze

0,00

0,00

-

•• Zysk (strata) z lat

2 717,78

3 229,93

-

•• Zysk (strata) netto

-2 751,04

-512,15

-

505,74

0,00

-

i prawne
trwałe

długoterminowe
długoterminowe
minowe rozliczenia
międzyokresowe

• Aktywa obrotowe

krótkoterminowe
krótkoterminowe
rozliczenia międzyokreso
we
fundusz statutowy

ubiegłych

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

•• Rezerwy na

0,00

0,00

-

•• Zobowiązania

0,00

0,00

-

•• Zobowiązania

505,45

0,00

-

0,29

0,00

-

zobowiązania

długoterminowe

krótkoterminowe

•• Rozliczenia

międzyokresowe
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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

Rachunek zysków i strat
Przychody z działalności
statutowej

22 809,50

18 867,26

-

• Przychody z nieodpłatnej

22 509,50

18 867,26

-

300,00

0,00

-

0,00

0,00

-

Koszty działalności
statutowej

18 815,07

20 591,32

-

• Koszty nieodpłatnej

18 515,07

18 648,79

-

300,00

1 942,53

-

0,00

0,00

-

3 994,43

-1 724,06

-

Przychody z działalności
gospodarczej

0,00

0,00

-

Koszty działalności
gospodarczej

0,00

0,00

-

Zysk (strata) z działaln
ości gospodarczej (D E)

0,00

0,00

-

6 626,63

0,00

-

-2 632,20

-1 724,06

-

2,00

1 282,61

-

działalności pożytku
publicznego

• Przychody z odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

• Przychody z pozostałej
działalności statutowej

działalności pożytku
publicznego

• Koszty odpłatnej

działalności pożytku
publicznego

• Koszty pozostałej

działalności statutowej

Zysk (strata) z działaln
ości statutowej (A - B)

Koszty ogólnego
zarządu
Zysk (strata) z działaln
ości operacyjnej (C + F
- G)
Pozostałe przychody
operacyjne
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Pozostałe koszty
operacyjne

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

122,62

0,00

-

Przychody finansowe

1,79

7,90

-

Koszty finansowe

0,01

78,60

-

-2 751,04

-512,15

-

0,00

0,00

-

-2 751,04

-512,15

-

Zysk (strata) brutto (H +
I - J + K - L)
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (M N)
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 rok Inicjatywy ekologic
znej na rzecz ludzi i zwierząt Stowarzyszenia Kurka Wodna

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

inf_dodat_spraw_finan_2019_St_Kurka_Wodna.xlsx
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Informacja dodatkowa
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;
Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
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;
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:
1) Aktywa trwałe
2) Aktywa obrotowe
- środki finansowe w kasie
- środki finansowe na rachunkach bankowych
3) Pasywa
- fundusz statutowy
- zysk (strata) z lat ubiegłych
- zysk (strata) roku bieżącego
4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy
- zobowiązania krótkoterminowe (tytłem
nieopłaconych faktur)
- rozliczenia międzyokresowe (tytułem
niewykorzystanych środków z dotacji)

brak
330,07
142,41
brak
2717,78
-2751,04

505,45
0,29

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;
Przychody działalności statutowej
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
1. dotacja proj. finansowanego z budżetu Urzędu
Miasta Katowice "Zielone balkony, czyli pionowe
ogrody w Katowicach"
2. dotacja proj. finansowanego z budżetu Urzędu
Miasta Katowice "Zimujący Zwierz"
3. składki członkowskie
4. Zbiórki publiczne na cele projektu "Haś
Machine"
5. darowizny od osób fizycznych:
Przychody z działalności odpłatnej, warsztaty
upcyklingowe w "Dobrym Klimacie"
Przychody z działalności operacyjnej
1. pozostałe przychody operacyjne
- zwrot z podatku PIT
2. przychody finansowe
- odsetki bankowe od salda dodatniego

10 000,00 zł
5 500,00 zł
3 915,00 zł
180,50 zł
2 914,00 zł

300,00 zł
22 809,50 zł

2,00 zł
1,79 zł
3,79 zł

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;
Koszty działalności statutowej:
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
- koszty proj. "Zielone balkony, czyli pionowe
ogrody w Katowicach" finansowanego z budżetu
Urzędu Miasta Katowice
10 000,00 zł
- koszty proj. "Zimujący Zwierz" finansowanego
z budżetu Urzędu Miasta Katowice
- koszty pozostałej działalności nieodpłatnej
pożytku publicznego
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego
Koszty warsztatów upcyklingowych w "Dobrym

III. Koszty ogólnego zarządu
Koszty operacyjne
Koszty finansowe

5 500,00 zł
3 015,07 zł
18 515,07 zł
300,00 zł
300,00 zł
7 129,02 zł
122,62 zł
0,01 zł

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
Stowarzyszenie nie tworzy funduszu stutowego.
7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat
Stowarzyszanie nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.
8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i
Stowarzyszenie darowizny otrzymane od osób prywatnych przeznaczyło na cele statutowe stowarzyszenia. W sprawozdaniu
finansowym poprawino oczywiste pisarskie omyłki, dotyczące roku 2018.

