
Związek Stowarzyszeń  
„KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH” 

w Poznaniu 
 

60-222 Poznao, ul. R. Dmowskiego 37  
NIP: 779 246 16 30, REGON: 366961687, KRS: 0000671496 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 
od 04.04.2018 do 31.12.2018 

 

SPIS TREŚCI: 

Wstęp-oświadczenie 

I. Bilans 

II. Rachunek zysków i strat 

III. Informacja dodatkowa 

 

WSTĘP – OŚWIADCZENIE  

Stosownie do art.52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 oraz Rozporządzenia Ministra 
Finansów  z dnia 15 listopada 2001 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych 
jednostek nie będących spółkami handlowymi, przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych 5 września 
2014 r przez  ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. poz. 1100) 
zarząd Związku Stowarzyszeo „Kongres Ruchów Miejskich” w Poznaniu przedstawia sprawozdanie 
finansowe na dzieo 31.12.2018 , na które składają się: 

– Bilans sporządzony  na dzieo 31.12.2018  

– Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017-31.12.2018  

– Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego  

oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Sprawozdanie za 2018 nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta – nie spełnia warunków  
art. 64 ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z przedstawionymi 
zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz  
wynik finansowy.  

 

WPROWADZENIE do SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 

 

Sprawozdanie finansowe Związku Stowarzyszeo „Kongres Ruchów Miejskich z siedzibą w Poznaniu 
przy ulicy Dmowskiego 37 zostało sporządzone  zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 
1994 roku z późniejszymi zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, wprowadzonych przez 
ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r.  o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r poz.61). 



Sprawozdanie sporządzono zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 ustawy o rachunkowości. 

Stowarzyszenie dokonało wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeo, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Medycznej w dniu 
04.04.2017 pod numerem KRS 0000671496. 

 

I. Ogólne wyjaśnienia i informacje 
Metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy: 
 
Związek prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu  
04.04.2018 r., a kooczący się 31.12.2018r.  
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności – nie istnieją 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 
Stowarzyszenie w roku 2018 nie prowadziło działalności gospodarczej. 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości 
oraz odrębnych przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej. 
Jednostka przyjęła  następujące metody wyceny  aktywów i pasywów wg wyszczególnienia: 
– środki trwałe  przeznaczone do likwidacji bądź wycofane z użycia wg wartości księgowej netto; 
– środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia – pomniejszone o dokonane 
odpisy amortyzacyjne, 
– środki trwałe  i wartości niematerialne i prawne do wartości 3.500,- odpisywane są w koszty  
w momencie wydania ich do użytkowania; 
– środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej niż 3.500,- jednostka zalicza 
do aktywów wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie 
odpisów amortyzacyjnych odbywa się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania ich 
do używania. 
Amortyzacja (umorzenie) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych odbywa się wg 
stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20.01.1995 w sprawie amortyzacji 
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych(Dz. U. Nr 7 poz.34 z późniejszymi zmianami. 

Na dzieo sporządzenia bilansu środki trwałe nie występowały. 

Rzeczowe aktywa obrotowe- w jednostce występują głównie drobne materiały-stowarzyszenie nie 
prowadzi ewidencji magazynowej, odpisując w koszty zużycia materiałów wartośd materiałów  
w momencie ich zakupu. 

Należności –wycenia się na dzieo bilansowy wg kwot wymagających zapłaty z zachowaniem zasady 
ostrożności tj. w wartości netto po pomniejszeniu o dokonane odpisy aktualizacyjne. 

Zobowiązania wyceniono na dzieo bilansowy wg kwot wymagających zapłaty. 

Środki pieniężne wyceniono wg wartości nominalnej. 

Rozliczenia międzyokresowe  kosztów -czynne-ustalono w wysokości przypadającej na następne 
okresy sprawozdawcze ;odpisuje się je w ratach w ciągu okresu , jakiego dotyczy umowa lub 
zobowiązanie. 

Wynik finansowy stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające 
na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne z zasadami memoriału, 
współmierności przychodów i kosztów. 

Jednostka sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat. 

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie kalkulacyjnym. 



W przychodach i kosztach zgodnie z zasadą memoriału ujęte są wszelkie osiągnięte przychody  
i koszty, dotyczące danego roku, niezależnie od terminu ich zapłaty. 

Zasad księgowości oraz sposobu sporządzania sprawozdao finansowych w ciągu roku obrotowego nie 
zmieniono, z wyjątkiem obowiązkowych zmian wprowadzonych 5 września 2014 r przez  ustawę 
z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. poz. 1100) oraz z dnia  
15 grudnia 2016 r.  o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r poz.61). 

Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia po dniu bilansowym oraz w sprawozdaniach finansowych 
bieżącego roku nie ujęto żadnych istotnych zdarzeo dotyczących lat poprzednich.  

II. Jednostka posiada zdolnośd do kontynuowania działalności w okresach 
przyszłych. 
 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
 

W roku obrotowym obrót środkami trwałymi ani wartościami niematerialno-prawnymi nie 
występował. Jednostka nie ponosiła kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie ani kosztu 
wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby. 

Jednostka nie posiadała  gruntów użytkowanych wieczyście oraz  należności długoterminowych.  

Stowarzyszenie  nie poniosło i nie planuje ponieśd nakładów na ochronę środowiska.  

Jednostka posiada inwestycje krótkoterminowe w wysokości 4.748,60 zł, w tym środki pieniężne  
w kasie 0,00 zł oraz na rachunku bankowym 4.748,60 zł .  

Związek nie posiada krótkoterminowych rozliczeo międzyokresowych. 

Fundusz statutowy wynosi 0,- zł  

W roku obrotowym struktura przychodów kształtowała się następująco: 

-Składki członkowskie                                     6.450,00 zł 

Razem                                                              6.450,00 zł 

Koszty w okresie to: wynagrodzenie z cywilno-prawnych 3.600,- zł ,składki ZUS 650,16 zł ,opłaty 
bankowe 110,- zł oraz usługi obce, w tym opłata za domenę 430,- zł, razem koszty 4.790,16 zł.  

Wynik finansowy za 2017 rok był dodatni i wynosił 1.659,84 zł. 

Dochód Związku w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie  
art. 17 u.1.p.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  
 
 
 
 
Lech Mergler, prezes zarządu KRM 

Poznao, dnia 10 marca 2019 r. 


