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Społeczny Komitet d/s AIDS 

Chmielna 4/11, 00-020 Warszawa

Tel.: , NIP: 521-12-55-449

nazwa banku,

numer rachunku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Jednostka organizacji pozarządowych

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Nazwa pliku

1. Kwota zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące 

emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane 

odrębnie – 0,00 zł 2. kwota 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 – 0,00 zł

3. Stowarzyszenie na dzień 31. grudnia 2019 roku nie posiadało wartości 

niematerialnych  i prawnych. 4. Wartość rzeczowego majątku trwałego dzień 

31. grudnia 2019 roku wynosiła 0,00 zł.

5. Należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe oraz 

długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w ciągu roku obrotowego nie 

wystąpiły. 6. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują 
one środki pieniężne w kasie oraz na rachunkach bankowych.  Wartość 
środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 134.622,53 zł

7. Należności na rzecz Stowarzyszenia na dzień 31. grudnia 2019 r. wynosiły 

510,00 zł. 8. Zobowiązania Stowarzyszenia na dzień 31. grudnia 2019 r. 

wynosiły 3.334,46 zł.

9. Fundusz statutowy na dzień 31. grudnia 2019 r. wynosił 32.974,08 zł i nie 

zmienił swojej wartości  w porównaniu z rokiem 2018. 10. Zysk (stratę) 
wykazuje się w wartości nominalnej. Wynik finansowy na dzień 31. grudnia 

2019 r. wyniósł 84.257,41 zł i powiększy przychody roku 2020.

11. Przychody obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe 

ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, a także przychody 

finansowe. Na dzień 31. grudnia 2019 r. przychody wyniosły 1.193.882,81 

zł., w tym:- dotacje – 726.712,16 zł, - darowizny – 221.735,34 zł, wpłaty 1% 

- 14.134,10 zł, przychody z działalności odpłatnej – 15.640,75 zł, - WF roku 

2018 – 33.930,73 zł, - przychody z działalności gospodarczej – 180.000,00 

zł, - pozostałe przychody – 257,97 zł, - przychody finansowe – 1.471,76 zł 

12. Do kosztów w rachunku wyników zalicza się koszty statutowe, finansowe 

oraz pozostałe koszty operacyjne. Na dzień 31. grudnia 2019 r. koszty 

wyniosły 1.109.625,40 zł, w tym: - koszty z nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego – 865.484,51 zł,  koszty działalności odpłatnej – 15.640,75 zł, 

koszty ogólnego zarządu – 228.475,73 zł, - pozostałe koszty – 3,41 zł, - 

koszty finansowe – 21,00 zł

13. Zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia w 

Stowarzyszeniu nie wystąpiły. 14. Po dniu bilansowym nie wystąpiły 

zdarzenia, które zmieniłyby bilans oraz rachunek zysków i strat. W księgach 

handlowych ujęto komplet zdarzeń, które mogłyby rzutować na przyszłą 
sytuację majątkową i finansową jednostki.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Opis Rok bieżący Rok poprzedni

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

Wartość 0,00 0,00

B. Przychody zwolnione z opodatkowania

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00
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C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

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

K. Podatek dochodowy

Wartość 0,00 0,00
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Społeczny Komitet d/s AIDS 

Chmielna 4/11, 00-020 Warszawa

Tel.: , NIP: 521-12-55-449

nazwa banku,

numer rachunku

Bilans dla organizacji pozarządowych

Kwota na dzień kończący

bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący

poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane porównawcze 

za poprzedni rok obrotowyPozycja

Aktywa razem 145 020,20 81 189,91 0,00

  Aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00

   Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

   Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00

   Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00

   Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00

   Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00

  Aktywa obrotowe 145 020,20 81 189,91 0,00

   Zapasy 0,00 0,00 0,00

   Należności krótkoterminowe 10 397,67 27 450,83 0,00

   Inwestycje krótkoterminowe 134 622,53 53 739,08 0,00

   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00

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

Pasywa razem 145 020,20 81 189,91 0,00

  Fundusz własny 117 231,49 66 904,81 0,00

   Fundusz statutowy 32 974,08 32 974,08 0,00

   Pozostałe fundusze 0,00 0,00 0,00

   Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00

   Zysk (strata) netto 84 257,41 33 930,73 0,00

  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27 788,71 14 285,10 0,00

   Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 0,00

   Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00

   Zobowiązania krótkoterminowe 27 788,71 14 285,10 0,00

   Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00
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Społeczny Komitet d/s AIDS 

Chmielna 4/11, 00-020 Warszawa

Tel.: , NIP: 521-12-55-449

nazwa banku,

numer rachunku

Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych

Kwota na dzień kończący

bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący

poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane porównawcze 

za poprzedni rok obrotowyPozycja

Przychody z działalności statutowej 1 012 411,05 857 156,89 0,00

  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 996 770,30 820 561,89 0,00

  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 15 640,75 36 595,00 0,00

  Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00 0,00

Koszty działalności statutowej 881 125,26 790 943,02 0,00

  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 865 484,51 754 341,78 0,00

  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 15 640,75 36 601,24 0,00

  Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00 0,00

Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) 131 285,79 66 213,87 0,00

Przychody z działalności gospodarczej 180 000,00 194 000,00 0,00

Koszty działalności gospodarczej 0,00 62 420,52 0,00

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E) 180 000,00 131 579,48 0,00

Koszty ogólnego zarządu 228 475,73 156 729,13 0,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) 82 810,06 41 064,22 0,00

Pozostałe przychody operacyjne 0,00 1 090,00 0,00

Pozostałe koszty operacyjne 3,41 8 216,49 0,00

Przychody finansowe 1 471,76 0,02 0,00

Koszty finansowe 21,00 7,02 0,00

Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) 84 257,41 33 930,73 0,00

Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00

Zysk (strata) netto (M - N) 84 257,41 33 930,73 0,00
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Chmielna 4/11, 00-020 Warszawa

Tel.: , NIP: 521-12-55-449

nazwa banku,

numer rachunku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

NIP 5211255449

KRS 0000047332

Nazwa firmy Społeczny Komitet d/s AIDS

Siedziba

Województwo Powiat

Gmina Miejscowość

mazowieckie Warszawa

Śródmieście Warszawa

Adres

Kod kraju Województwo Powiat Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

PL mazowieckie Warszawa Śródmieście

Chmielna 4 11

Warszawa 00-020 Warszawa

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym Data od

Data do

01.01.2019

31.12.2019

Założenie kontynuacji działalności Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone

przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 

jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na 

zagrożenie

kontynuowania przez nią działalności

TAK

TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie 

kontynuowania działalności)

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

1. Rokiem obrotowym jest okres kolejnych 12 miesięcy począwszy od 1 stycznia do 31 grudnia roku następnego. W ramach roku obrotowego okresem sprawozdawczym 

jest miesiąc kalendarzowy,

2. Za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne uznaje się aktywa trwałe określone przepisami ustawy o rachunkowości o cenie nabycia lub koszcie 

wytworzenia przekraczającym 10.000,00 zł. Składniku majątku o wartości niższej niż 10.000,00 zł jednostka odpisuje w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie 

przekazania ich do użytkowania,

3. Zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu. Jednostka odpisuje wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu i łączy z ustalaniem stanu tych składników 

aktywów, ich wyceną oraz korektą kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy. Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałów biurowych. Ich zakup 

obciąża bezpośrednio koszty działalności. 

4. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia, w zależności od tego, która z 

nich jest niższa; 

5. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Jednostka nie tworzy odpisów aktualizujących wartość należności. Należności 

przedawnione odpisywane są  w koszty w miesiącu, w którym nastąpiło przedawnienie. 

6. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Nominalne zobowiązania powiększa się o odsetki należne na dzień bilansowy tylko wówczas, gdy 

jednostka ma pewność że wystąpi konieczność zapłaty tych odsetek. 

7. Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na 

instrumenty finansowe, wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

8. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 

9. Fundusz podstawowy oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej. 

10. Jednostka nie tworzy rezerw i odpisów aktualizujących wartość aktywów i pasywów. 

11. Wyrażone w walutach obcych aktywa (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) wycenia się na dzień 

bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Wyrażone w walutach obcych pasywa wycenia się 
na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przychody obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, a także przychody finansowe oraz 

pozostałe przychody operacyjne.

Do kosztów w rachunku wyników zalicza się koszty statutowe, finansowe, pozostałe koszty operacyjne oraz koszty ogólnego zarządu.

ustalenia wyniku finansowego 

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

pozostałe

-
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