
Stowarzyszenie imienia Jerzego Turowicza

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2020 do 31.12.2020



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki
Nazwa: Stowarzyszenie imienia Jerzego Turowicza
Siedziba: T. Drobnika 49, 60-693 Poznań

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 9721298649
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS 0000771392

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

4. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Przyjęte zasady rachunkowości jednostka stosuje się w sposób ciągły, dokonując w 
kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, 
jednakowej wyceny aktywów i pasywów. Jednostka ustala wynik finansowy i sporządza 
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były 
porównywalne.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub 
kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a 
także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Środki trwałe wycenia się w księgach w 
cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa) z uwzględnieniem skutków 
przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z 
tytułu trwałej utraty ich wartości. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji 
jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę 
dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych. 
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej 
wyceny. Zobowiązania wycenia się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej 
zapłaty.

Ustalenia wyniku finansowego:
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym,
którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy o 
rachunkowości.
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Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy
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Aktywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

BILANS

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 101 067,34 32 753,77

I. Zapasy

II. Należności krótkoterminowe 71,42

III. Inwestycje krótkoterminowe 100 995,92 32 753,77

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

AKTYWA RAZEM 101 067,34 32 753,77

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

A. Fundusz własny 101 050,52 32 753,77

I. Fundusz statutowy

II. Pozostałe fundusze

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 32 753,77

IV. Zysk (strata) netto 68 296,75 32 753,77

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16,82

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe 16,82

IV. Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA RAZEM 101 067,34 32 753,77

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

A. Przychody z działalności statutowej 200 544,47 135 183,34

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

179 368,47 135 183,34

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

21 176,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

B. Koszty działalności statutowej 132 153,65 101 338,10

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

118 530,94 101 338,10

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 13 622,71

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B) 68 390,82 33 845,24

D. Przychody z działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)

G. Koszty ogólnego zarządu 1 091,47

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F –
G)

68 390,82 32 753,77

I. Pozostałe przychody operacyjne

J. Pozostałe koszty operacyjne 2,11

K. Przychody finansowe

L. Koszty finansowe 91,96

M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L) 68 296,75 32 753,77

N. Podatek dochodowy

O. Zysk (strata) netto (M – N) 68 296,75 32 753,77
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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Dane w PLN

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 ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów 
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 
nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane 
są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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 

Stowarzyszenie 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 jednostki składają się środki na rachunku bankowym :  
31.12.2019 - 32 753,77pln;
31.12.2020 - 100 995,92pln

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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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

Struktura przychodów z działalności statutowej              2020                        2019                  
darowizny                                                                131 913,37                  56 358,25
dotacje                                                                      68 631,10                  78 825,09             
Razem :                                                                    200 544,47               135 183,34

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów   

Struktura kosztów działalności statutowej              2020                             2019                          
zuzycie materiałów                                             14 230,29                    2 490,10
usługi obce                                                         44 395,12                  59 366,71                              
podatki i opłaty                                                         59,00                           0,00
wynagrodzenia                                                   36 619,35                  27 640,14
narzuty na wynagrodzenia                                   1 286,29                    1 068,80                             
podróże słuzbowe                                                5 960,89                  10 772,35                              
pozstałe koszty                                                    29 602,71                          0,00         
razem :                                                               132 153,65               101 338,10                       

Struktura kosztów zarządu                                         2020                         2019  
zużycie materiałów                                                        0,00                       67,95                       
usługi obce                                                                    0,00                  1 023,52                        
razem :                                                                           0,00                  1 091,47

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego   

Nie wystąpiły.
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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   

Stowarzyszenie nie posiada statusu oragnizacji pożytku publicznego.

8.  Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób 
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, 
w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do 
ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.   

Nie wystąpiły.

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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