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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok 

 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 

01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 5 lok.51 

 

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne 

sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań) 

Stowarzyszenie nie ma wyodrębnionych jednostek sporządzających samodzielnie sprawozdania 

finansowe 

 

Stowarzyszenie nie posiada jednostek podległych. 

 

3. Rodzaj przeważającej działalności wg PKD: 

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 

      Ewa Grzegrzółka                           -               Członkini Zarządu 

      Katarzyna Słubik                            -              Członkini Zarządu 

      Aleksandra Chrzanowska              -               Członkini Zarządu 

      Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska -           Członkini Zarządu 

 

6. Celami statutowym 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 zagrożonym 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 mężczyzn; 

      • przeciwdziałanie przemocy; 

      • podnoszenie świadomości prawnej w społeczeństwie; 

      • promowanie procesów partycypacji społecznej oraz wspieranie różnych grup 

        formalnych i nieformalnych, w tym organizacji społecznych. 
 
7.    Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w   

       statucie 

       Stowarzyszenie powołane zostało  na czas nieokreślony. 

 

8. Okres objęty sprawozdaniem finansowym . 

 

Roczne sprawozdanie finansowe za  okres 01.01.2018 – 31.12.2018 

 

9. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 

wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności. 

 



 

 2 

Roczne sprawozdania sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie, co 

najmniej 12 miesięcy i dłużej. 

Nie są nam  znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 

kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności. 

       

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

(także 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 

- rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia, 

- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, 

- kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej. 

-   przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej do 3 500zł  

           odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako 

           zużycie materiałów.  

       -   przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości powyżej 3 500 zł,  

           zalicza się do środków trwałych. Amortyzowane są metodą liniową według przyjętego  

           planu amortyzacji 

       -   Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej cenie zakupu nie przekraczającej 

           kwoty 3.500 zł. odpisuje się jednorazowo w koszty. 

            -    pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzuje się według przyjętego 

                planu amortyzacji. 

 

       W zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz 

       samorządów terytorialnych   prowadzona jest szczegółowa ewidencja dla każdego  

       projektu oddzielnie w układzie pozycji budżetów i wymogów jednostek dotujących. 

 

         Warszawa dnia 19.03.2019 r. 

 

         Sporządziła:               Zarząd: 

         Iwona Pańczyk                     Witold Antoni Klaus   

         Ewa Grzegrzółka                                           

           Katarzyna Słubik                             

         Aleksandra Chrzanowska                              

                                          Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska      
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Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 
 

I N F O R M A C J A  D O D A T K O W A 

za rok 2018 

(zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 

 
I. 

 

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych wartości niematerialnych i 

prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, 

zwiększenia z tytułu: przeceny inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec 

roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego - tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia) 

 

Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych, posiada wyposażenie (sprzęt komputerowy, wyposażenie 

biura-meble itp.) zakupione, ze srodków dotacji lub środków własnych o wartości początkowej ok.150 tys zł 

   

2. Wartość gruntów użytkowych wieczyście  

 

       Stowarzyszenie nie posiada gruntów. 

 

3.   Wartość nie amortyzowanych (umorzonych) przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie   

     umów najmu, dzierżawy i innych umów. 

 

      Stowarzyszenie nie posiada. 

 

4.  Zobowiązanie wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 

 

       zobowiązania z w/w tytułu - nie występują 

 

5.  Dane o strukturze Funduszu statutowego stowarzyszenia . 

      

       Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego. 

      Stowarzyszenie dysponuje środkami własnymi, pochodzącymi m.in. z grantu instytucjonalnego uzyskanego 

      w latach poprzednich lub z darowizn. Środki te pozwalają na zabezpieczenie płynności finansowej   

      Stowarzyszenia. 

     Stowarzyszenie corocznie przeznacza środki wypraconane z działalności statutowej odpłatnej oraz 

     z działalności gospodarczej na pokrycie kosztów działalności statutowej nieodpłatnej . 

 

6. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszów) 

zapasowych i rezerwowych. 

 

Nie wystapiły 

 

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. 

  

        Stowarzyszenie jest organizacą społeczną pożytku publicznego działającą non profit, 

        Zysk z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności statutowej odpłatnej oraz działalności gospodarczej   

       przeznaczany jest corocznie na pokrycie kosztów działalności statutowej nieodpłatnej lat następnych. 

 

    

8.  Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,  

     wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują  

     stan należności . 

 

       Stowarzyszenie  w 2017 r. podjęło decyzję o utworzeniu rezerwy na koszty realizacji projektu pn. „No  

      Detention Necessary” w 2018 roku,- gdyż w 2017 wplynęły od dotacjodawcy środki na realizację zadań  
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      projektu w latach następnych r.Rezerwę założono w kwocie: 300 tyś zł.  W 2018 roku częściow rozwiązano 

rezerwę. 

Stan rezerw na 01.01.2018 r.                300 000,00 zł 

Zmniejszenie rezerwy w 2018 r.               100 000,00 zł 

Stan rezerwna 31.12.2018 r.               200 000,00 zł 

      

9 . Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie   

     spłaty: 

         do 1-go roku:                 31 tys.zł  

 

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów. 

 

      Rozliczenie międzyokresowe bierne - rezerwa na koszty realizacji projektu w wys. 200 tyś. zł 

 

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju) 

 

      nie wystąpiły 

 

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje  

       i poręczenia, także wekslowe. 

      Nie występują 

           
13. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i  

      produktów. 

 

      Organizacja szkoleń (kraj)               -        187,60 zł–przychody działalności gospodarczej Stowarzyszenia 

     Konsultacje prawne,porady prawne  - 174 262,16  zł- przychody działalności statutowej odpłatnej 

      

Wszystkie w/w uzyskiwane są z działalności na terenie kraju     

 

14 .Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) 

 

- nie wystąpiły 

 

15. Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3 

 

  -   nie wystąpiły 

 

 

16.  Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym  

lub przewidzianej  do zaprzestania w roku następnym. 

 

     -    nie wystąpiły 

 

17.  Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób  

      prawnych lub osób fizycznych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto: 

 

    W deklaracji podatkowej CIT-8 za 2018 r. wykazano przychody Stowarzyszenia przeznaczone na pokrycie  

    kosztów działalności statutowej Stowarzyszenia. Przychody te są  zwolnione z opodatkowania (na postawie  

    art.17 ust.1 ustawy o PDOP), zaś koszty związane z w/w przychodami - nie stanowią KUP w świetle ustawy o  

    PDOP. 

 

- Dane o kosztach. 

 

     Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat wg. Załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości (dla 

stowarzyszeń, fundacji, OPP) 

 

18.  Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby. 
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 - nie wystąpiły 

 

19. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe. 

  

   nie wystąpiły 

 

20. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 

 

    nie wystąpił 

 

21. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. 

     nie wystąpił 

 

III. 

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. 

Stowarzyszenie nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływów środków pieniężnych. 

 

IV. 

1. informacje o: 

Wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności, w tym: 

a. nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, 

b. procentowym udziale, 

c. części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i 

prawnych, 

d. zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników 

majątku trwałego 

e. dochodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach związanych z nimi, 

f. zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia. 

 

       nie wystąpiły 

 

2. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w grupach zawodowych. 

 

     Stowarzyszenie w 2018 r. zatrudniało średniorocznie 13 osób ( - 10,9 etatu) na podstawie umowy o pracę . 

    Osoby zatrudnione to pracownicy umysłowi. 

 

3.  Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych członkom zarządu  

i organów nadzorczych spółek kapitałowych 

 

 Osoby znajdujące się w składzie Zarządu zatrudniane sa w Stowarzyszeniu na podstawie umowy o pracę 

lub na podstawie umowy cywilno-prawnej- z odrębnym zakresem obowiazków. Z tytułu udziału w Zarządzie 

– nie pobierają żadnego wynagrodzenia. 

  Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę w 2018 r osób będących jednocześnie członkami Zarządu - 

181 235,62 zł 

Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno –prawnych  w 2018 r osób będących jednocześnie członkami Zarządu 

– 16 662,19  zł 

 

  

4.  Pożyczkach udzielonych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek. 

 

Nie wypłacano. 

 

 

5.  Transakcjach z członkami Zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi 

w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą 

zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami, w których są znaczącymi 

udziałowcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami. 
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Osoby znajdujące się w składzie Zarządu zatrudniane sa w Stowarzyszeniu na podstawie umowy o pracę lub 

na podstawie umowy cywilno-prawnej- z odrębnym zakresem obowiazków. Z tytułu udziału w Zarządzie – 

nie pobierają żadnego wynagrodzenia. 

 

6.  Transakcjach ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem 

finansowym. 

 

        nie dotyczy 

 

 

V. 

 

1. Nazwa i siedziba jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie     

    finansowe. 

        nie dotyczy 

 

2. Wykaz spółek (nazwa, siedziba) , w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów;   

       wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziałów w  

       zarządzaniu oraz o zysku lub stracie tych spółek za ostatni rok obrotowy 

      

      nie dotyczy. 

 

3.   Dane liczbowe dotyczące spółek powiązanych kapitałowo z jednostkami o: 

 a)trwałych lokatach finansowych w tych spółkach 

 b) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach 

 c) kosztach i przychodach ze wzajemnych transakcji oraz inne, niezbędne do  

                  sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

         

               nie dotyczy. 

  

VI. 

Informacje uzupełniające: 

 

 

            Warszawa,  19.03.2019 r. 

 

            Opracowała: 

           Iwona Pańczyk      ZARZĄD: 

           Witold Antoni Klaus   

         Ewa Grzegrzółka                                           

           Katarzyna Słubik                             

         Aleksandra Chrzanowska                              

                                           Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska      

 


