
SPRAWOZADANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK 

STOWARZYSZENIE QLTw Łukcie 

przedstawione na  walnym zebraniu członków 

 

   I. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok  

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 nazwa organizacji: Stowarzyszenie QLT 

siedziba i adres: ul. Kościelna 2b  14-105 Łukta 

numer KRS: 0000637791 , NIP   7412133292 

 Czas trwania działalności jednostki, jest nieograniczony.  

 Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01-01-2019 do 31-12-2019.  

 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące 

na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.  

 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: 

Organizacja posada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości 

nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. 

Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku 

dochodowym od osób prawnych. 

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 

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 

 Organizacja 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 

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 – nie posiada 

2) Aktywa obrotowe 

- środki na rachunku bankowym 0,00 zł 

3) Pasywa – Fundusz Własny - 0,00 

- zysk (strata) roku bieżącego -0,00 

4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy - 0,00 

- zobowiazania krótkoterminowe 0,00 zł 

 

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 

1) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł: 

Przychód z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego : 

- projekt  Gmina Łukta – 4.000,00 zł 

- program "Współna praca się opłaca " - 62.195,00 zł 

- przychody ze składek członkowskich i darowizn -300,00 zł 

 

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów 

2) Informacje o strukturze kosztów: 

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego : 

- koszty projektu   Gmina Łukta  – 4.000,00 

- koszty programu "Współna praca się opłaca" - 62.195,00 

- koszty działalności statutowej - 300,00  

 

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 

Nie posiada takiego funduszu. 

 

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 

Brak przychodu z tytułu 1% podatku dochodowego. 

 



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. 

 

 

 

    Skarbnik                                                                                                               Prezes Zarządu 

 

                                                                       


