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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  
STOWARZYSZENIA INTERWENCJI PRAWNEJ 

za 2007 rok 
 
 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji 
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 
03-149 Warszawa, ul. Aluzyjna 33D lok. 701 

 
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających 

samodzielne sprawozdania finansowe, jak teŜ nie sporządzających takich sprawozdań) 
Stowarzyszenie nie ma wyodrębnionych jednostek sporządzających samodzielnie 
sprawozdania finansowe 

 
3. Rodzaj przewaŜającej działalności wg PKD 9133Z Działalność pozostałych organizacji 

członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych. 
 

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, 
data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego. Wpis do rejestru z dn. 02.09.2005 r. numer KRS: 0000240024  
REGON: 140229381 

 
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja) 
Witold Antoni Klaus  - Prezes Zarządu 
Maria Luiza Niełaczna – Członek Zarządu 
Małgorzata Pomarańska – Bielecka – Członek Zarządu 
Agnieszka Gutkowska (d. Jasiakiewicz) – Członek Zarządu 
 
6. Celami statutowymi Stowarzyszenia są: 
•  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji; 
•  świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej  w szczególności: cudzoziemcom, w tym uchodźcom i 
osobom ubiegającym się o ten status, więźniom, małoletnim, kobietom, rodzinom adopcyjnym; 
• pomoc osobom zagroŜonym marginalizacją lub znajdującym się w trudnej sytuacji; 
• działanie na rzecz przestrzegania praw człowieka; 
• działanie na rzecz sprawiedliwości naprawczej, w tym mediacji; 
• działanie na rzecz równego statusu kobiet i męŜczyzn; 
• przeciwdziałanie przemocy; 
• podnoszenie świadomości prawnej w społeczeństwie. 
 
7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeŜeli jest on ograniczony w statucie 

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 
 
8. Okres objęty sprawozdaniem finansowym . 

Roczne sprawozdanie finansowe za  okres 01.01.2007 – 31.12.2007 
 
9. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania 

działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją 
okoliczności wskazujące na powaŜne zagroŜenia dla kontynuowania przez nią działalności. 

 
Roczne sprawozdania sporządzono przy załoŜeniu kontynuowania działalności przez 
Stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłuŜej. 
Nie są mi znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie powaŜnych zagroŜeń dla 
kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności. 



       
10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i 

pasywów (takŜe amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru. 

 
Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się wg następujących zasad: 
- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w budowie wg cen 

nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, 
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia, 
- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, 
- udziały i akcje własne – według cen nabycia, 
- kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej. 

 
Przedmioty o okresie uŜywania dłuŜszym niŜ rok, o wartości początkowej do 3 500 zł, odpisuje się w 
miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której mają słuŜyć, jako zuŜycie materiałów. Przedmioty o 
okresie uŜywania dłuŜszym niŜ rok i o wartości powyŜej 3 500 zł, zalicza się do środków trwałych. 
Amortyzowane są metodą liniową według zasad i  stawek podatkowych. 

Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczającej kwoty 3.500 zł. 
odpisuje się jednorazowo w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzuje się według 
zasad i stawek podatkowych. 
 



 
STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ REGON: 140229381  

ul. Aluzyjna 33D lok. 701 03-149 Warszawa (Numer statystyczny)  

 Rachunek wyników   

 na dzień 31.12.2007   

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 
(DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.) 

    
 Kwota za poprzedni 

rok obrotowy  
 Kwota za bie Ŝący 

rok obrotowy  Pozycja  Wyszczególnienie 

    

1 2 3 4 
A. Przychody z działalno ści statutowej 315 995,05  705 172,05  
I. Składki brutto określone statutem     
II. Inne przychody określone statutem 315 995,05  705 172,05  
1 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 
poŜytku publicznego 301 332,67  668 749,57  

2 
Przychody z działalności statutowej odpłatnej poŜytku 
publicznego   8 656,00  

3 Pozostałe przychody określone statutem 14 662,38  27 766,48  
B. Koszty realizacji zada ń statutowych 228 521,92  667 817,39  
1 

Koszty realizacji zadań statutowych działalności 
nieodpłatnej poŜytku publicznego 225 341,92  663 724,30  

2 
Koszty realizacji zadań statutowych działalności 
odpłatnej poŜytku publicznego   4 093,09  

3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 3 180,00    
C. 

Wynik finansowy na działalno ści statutowej 
(wielko ść dodatnia lub ujemna) (A-B) 87 473,13  37 354,66  

D. Koszty administracyjne 2 369,55  1 629,36  
1 ZuŜycie materiałów i energii 394,00  532,54  
2 Usługi obce 1 025,55  1 096,82  
3 Podatki i opłaty 950,00    
4 

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia     

5 Amortyzacja     
6 Pozostałe     
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A 

i G) 10 200,11    
F. 

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)      
G. Przychody finansowe 1,93  56,70  
H. Koszty finansowe   0,39  
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie 

działalno ści (wielko ść dodatnia lub ujemna) (C-
D+E-F+G-H) 95 305,62  35 781,61  

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00  0,00  
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia     



II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna     
K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 95 305,62  35 781,61  
I. 

RóŜnica zwiększająca koszty roku następnego 
(wielkość ujemna)     

II. 
RóŜnica zwiększająca przychody roku następnego 
(wielkość dodatnia) 95 305,62  35 781,61  

 
 
 
 
 
   ………………………..  
Data sporządzenia:  Podpisy   

21.03.2007  



  

   BILANS    

STOEARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ     
REGON: 
140229381  

ul. Aluzyjna 33D lok. 701  na dzień 31.12.2007 
(numer 
statystyczny)  

03-149 Warszawa       
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) 

        
Wiersz  AKTYWA Stan na  Wiersz PASYWA Stan na  

1 2 pocz ątek 
roku koniec roku 1 2 pocz ątek roku koniec roku 

A Aktywa trwałe 0,00  0,00  A Fundusze własne 95 305,62  35 781,61  

I Wartości niematerialne i prawne     I Fundusz statutowy     

II Rzeczowe aktywa trwałe     II Fundusz z aktualizacji wyceny     

III NaleŜności długoterminowe     III Wynik finansowy netto za rok 
obrotowy 

95 305,62  35 781,61  

IV Inwestycje długoterminowe     1 NadwyŜka przychodów nad 
kosztami (wielkość dodatnia) 

95 305,62  
35 781,61  

V Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

    2 
NadwyŜka kosztów nad 
przychodami (wielkość 

ujemna) 
    

B Aktywa obrotowe 150 977,44  38 886,80  B Zobowi ązania i rezerwy na 
zobowi ązania 56 000,00  3 105,19  

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych     I Zobowiązania długoterminowe 
z tytułu kredytów i poŜyczek 

    

II 
Zobowiązania 

krótkoterminowe i fundusze 
specjalne 

32 000,00  3 105,19  

1 Kredyty i poŜyczki 32 000,00    

2 Inne zobowiązania   3 105,19  

II NaleŜności krótkoterminowe   7 397,16  

3 Fundusze specjalne     

III Inwestycje krótkoterminowe 150 977,44  31 489,64  III Rezerwy na zobowiązania     



1 Środki pienięŜne 150 977,44  31 489,64  IV Rozliczenia międzyokresowe 24 000,00  0,00  

2 Pozostałe aktywa finansowe     1 Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów 

24 000,00    

C Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 328,18    2 Inne rozliczenia 

międzyokresowe     

  Suma bilansowa 151 305,62  38 886,80    Suma bilansowa 151 305,62  38 886,80  

 


