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STOW. INTEGRACJA EUROPA-WSCHÓD Sprawozdanie finansowe

II.1. Dane identyfikujące jednostkę

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania:

Data sporządzenia sprawozdania:

Rodzaj sprawozdania:

- w zakresie informacji dotyczącej podatku
dochodowego:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania:

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

OP (zł) - Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

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

Nazwa firmy:

Siedziba:

Adres:

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Identyfikator podatkowy NIP: 9591912972
Numer KRS: 0000364727

2020-03-10

Jednostka OP (zł) - 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 (…)

2019-01-01...2019-12-31

STOWARZYSZENIE INTEGRACJA EUROPA-WSCHÓD

województwo świętokrzyskie, powiat KIELECKI, gmina M.KIELCE, miejscowość KIELCE

9499Z,

ul. SIENKIEWICZA 65 25-002 KIELCE

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

2019-01-01...2019-12-31

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

Dla jednostki typu OP ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności.
Środki trwałe zostały wycenione według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe),
zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 1 Ustawy o rachunkowości. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym
jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 10000 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie
przekazania do użytkowania. Środki trwałe umarzane są począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w
okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Należności i zobowiązania w walucie polskiej ujmuje się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy w walucie nominalnej z dnia ich
powstania. Należności i zobowiązania w walucie obcej ujmuje się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy w walucie nominalnej z
dnia ich powstania. Na koniec roku bilansowego inwentaryzację należności i zobowiązań przeprowadza się metoda potwierdzenia sald.
Środki trwałe spisem z natury obejmuje się raz na cztery lata. Remanent w kasie przeprowadza się wg wartości nominalnej w PLN. Środki

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości.  Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru, w tym:
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STOW. INTEGRACJA EUROPA-WSCHÓD Sprawozdanie finansowe

zgromadzone na rachunku bankowym inwentaryzuje się poprzez porównanie sald w ewidencji księgowej z ostatnim wyciągiem lub z
potwierdzeniem sald wykonanych przez bank.

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 01.01.2019 do 31.12.2019 roku zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia
29.09.1994 roku z późniejszymi zmianami przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. Nie nastąpiły zmiany w prezentacji wyników względem roku ubiegłego.

Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz Jednostki przychody oraz związane z tymi
przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

II.8.4. Pozostałe

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. z późniejszymi zmianami przez biuro
rachunkowe ''Victaurus Polska'' Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Hoża 63/2. Okresem obrachunkowym dla jednostki jest rok
kalendarzowy. Przedmiotem działalności firmy jest działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Księgi rachunkowe sporządzane są przy użyciu komputera w programie Enova365. Program komputerowy zabezpiecza powiązanie
poszczególnych zbiorów stanowiące księgi rachunkowe w jedną całość, którą stanowi księga główna i księgi pomocnicze, zestawienie
obrotów i sald oraz dziennik. Wszelkie dokumenty wprowadzane do księgi są sprawdzane i podpisywane pod względem merytorycznym i
formalnym po opatrzeniu ich odpowiednim numerem.

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki
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STOW. INTEGRACJA EUROPA-WSCHÓD Sprawozdanie finansowe

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla
jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z
wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

Numer Opis Stan na 2019-12-31 Stan na 2018-12-31

Aktywa 283 428,61 122 361,12

A +Aktywa trwałe 40 112,81 0,00

A.I  +Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

A.II  +Rzeczowe aktywa trwałe 40 112,81 0,00

A.III  +Należności długoterminowe 0,00 0,00

A.IV  +Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

A.V  +Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B +Aktywa obrotowe 243 315,80 122 361,12

B.I  +Zapasy 0,00 0,00

B.II  +Należności krótkoterminowe 14 322,10 8 108,02

B.III  +Inwestycje krótkoterminowe 226 138,82 114 253,10

B.IV  +Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 854,88 0,00

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

Pasywa 283 428,61 122 361,12

A +Fundusz własny 254 293,82 122 358,12

A.I  +Fundusz statutowy 0,00 0,00

A.II  +Pozostałe fundusze 0,00 0,00

A.III  +Zysk (strata) z lat ubiegłych 122 358,12 0,00

A.IV  +Zysk (strata) netto 131 935,70 122 358,12

B +Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 134,79 3,00

B.I  +Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

B.II  +Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

B.III  +Zobowiązania krótkoterminowe 29 134,79 3,00

B.IV  +Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
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STOW. INTEGRACJA EUROPA-WSCHÓD Sprawozdanie finansowe

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019
r. poz. 351) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Numer Opis
Za okres 2019-01-
01...2019-12-31

Za okres 2018-01-
01...2018-12-31

A Przychody z działalności statutowej 43 358,15 440 367,36

A.I +Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 948,15 290 431,86

A.II +Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 41 410,00 0,00

A.III +Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 149 935,50

B Koszty działalności statutowej 95 701,01 407 580,26

B.I +Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 240,74 290 431,86

B.II +Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 93 460,27 0,00

B.III +Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 117 148,40

C Zysk (strata) z działalnosci statutowej (A-B) -52 342,86 32 787,10

D Przychody z działalności gospodarczej 505 998,88 0,00

E Koszty działalności gospodarczej 321 972,32 0,00

F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 184 026,56 0,00

G Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 131 683,70 32 787,10

I Pozostałe przychody operacyjne 0,01 0,00

J Pozostałe koszty operacyjne 1,93 0,03

K Przychody finansowe 253,92 130,11

L Koszty finansowe 0,00 0,00

M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 131 935,70 32 917,18

N Podatek dochodowy 0,00 0,00

O Zysk (strata) netto (M-N) 131 935,70 32 917,18
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STOW. INTEGRACJA EUROPA-WSCHÓD Sprawozdanie finansowe

V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

V.1. Informacja dodatkowa

INFORMACJA.DODATKOWA.STOW.INTEG.EUROPA.WSCHOD.2019.odt

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego
STOWARZYSZENIA INTEGRACJA EUROPA-WSCHÓD
za 2019 rok

1. Informacja identyfikujące jednostkę
Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód z siedzibą w Kielcach ul. Sienkiewicza 65
NIP: 9591912972
W roku 2019 jednostka prowadziła działalność statutową i gospodarczą.
2. Okres objęty sprawozdaniem
Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2019 do 31-12-2019
3. Deklaracja o kontynuowaniu działalności
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Stowarzyszenie przez co najmniej 12
kolejnych miesięcy i dłużej : nie są nam znane okoliczności , które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania
działalności.
4. Przyjęte zasady rachunkowości
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości

5. Informacje ogólne

5.1 Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód została wpisana do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000364727 w dniu 07.09.2010r.

5.2 Działalność Stowarzyszenia

Celem działalności jest m. in. działanie na rzecz pogłębienia przyjaznych stosunków oraz rozwoju współpracy gospodarczej, społecznej,
kulturalnej i sportowo-turystycznej między Unią Europejską a krajami Europy Wschodniej oraz wszystkimi krajami zainteresowanymi
realizacją wspólnych projektów.

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych,
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości, 
w sposób zgodny z Ustawą o Rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 15 listopada 2001r. W sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych
jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

5.3Dane dotyczące roku obrotowego
Rok obrotowy zakończył się wynikiem finansowym 131935,70 złotych. Suma aktywów i pasywów zamyka się kwotą 283428,61 złotych.

5.4Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Zdaniem
Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności w następnym roku.

6. Bilans

6.1 Aktywa trwałe
Na dzień bilansowy Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych, należności długoterminowych rozliczeń
międzyokresowych. Posiada rzeczowe aktywa trwałe w postaci samochodu osobowego.
6.2 Fundusze własne
Wynik finansowy za rok obrotowy 01.01.2019r-31.12.2019r wyniósł 131935,70 złotych i jest w całości przeznaczony na działalność
statutową.
6.3 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Na dzień 31.12.2019r. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań długoterminowych, funduszy specjalnych, rozliczeń międzyokresowych
biernych. Nie tworzono rezerw na zobowiązania.

Załączony plik:
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STOW. INTEGRACJA EUROPA-WSCHÓD Sprawozdanie finansowe

VI. ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

Rok bieżący Rok poprzedni

Z zysków
kapitałowych

Z zysków
kapitałowych

Z innych źródeł
przychodu

Z innych źródeł
przychodu

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Kierujący jednostką

................................................
Data i podpis

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

................................................
Data i podpis

© Soneta 2020, enova365 2005.0.0 sn: 43740004
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Numer Opis
Wartość łączna Wartość łączna

A. Zysk / strata 0,00 0,00

B. Przychody zwolnione z opodatkowania 0,00 0,00

C.
Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku
bieżącym

0,00 0,00

D.
Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym,
ujęte w latach ubiegłych

0,00 0,00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 0,00 0,00

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów 0,00 0,00

G.
Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte
w latach ubiegłych

0,00 0,00

H. Strata z lat ubiegłych 0,00 0,00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania 0,00 0,00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0,00 0,00

K. Podatek dochodowy 0,00 0,00


