Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 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)
Katarzyna Słubik
Ewa Grzegrzółka
Małgorzata Jaźwińska
Aleksandra Chrzanowska
Witold Klaus

6.

-

Prezeska Zarządu
Członkini Zarządu
Członkini Zarządu
Członkini Zarządu
Członek Zarządu

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.

1.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym .
Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019 – 31.12.2019

2.

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.
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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.
3.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji), sposobu ustalenia 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,
fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej,
przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej do 3 500,00 zł
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
3.500,00 zł. odpisuje się jednorazowo w koszty,
pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzuje się według przyjętego planu
amortyzacji,
posiadane środki pieniężne w walucie oraz należności i zobowiązania wyrażone w walutach
wyceniane są według kursu średniego NBP z dnia kończącego rok obrotowy.

W zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, funduszy zagranicznych,
oraz samorządów terytorialnych prowadzona jest szczegółowa ewidencja dla każdego
projektu oddzielnie, w układzie pozycji budżetów i wymogów jednostek dotujących.
Sposób ustalenia wyniku finansowego:
Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań Stowarzyszenia tj.
- dzialalności statutowej nieodpłatnej
- działalności statutowej odpłatnej
- działalności gospodarczej
- pzostalej działalności operacyjnej i finansowej
Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o
rachunkowości.

Warszawa dnia 24.06.2020 r.
Sporządziła:

Zarząd:

Iwona Pańczyk……………………..
Katarzyna Słubik ……………………………….
Ewa Grzegrzółka ………………………………
Aleksandra Chrzanowska…………………….
Małgorzata Jaźwińska…………………………
Witold Klaus……………………………………
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Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
INFORMACJA DODATKOWA
za rok 2019
(zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)
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;
Nie występują.
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;
Nie występują.
3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;
AKTYWA
Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych, posiada wyposażenie (sprzęt komputerowy, wyposażenie
biura-meble itp.) zakupione, ze srodków dotacji lub środków własnych o łącznej wartości początkowej
ok.150 tys zł.
Na należności krótkoterminowe składaja się:
- zaliczki udzielone partnerom w realizacji projektów prowadzonych przez SIP jako administratora
– do rozliczenia w 2020 r.
277 448,32 zł
- pożyczki udzielone uczestnikom projektów
5 855,60 zł
- kaucje wpłacone (lokal,nadajnik SMA)
9 308,19 zł
-należności z tytułu sprzedaży usług (działalność statutowa odplatna i gospodarcza)
26 601,00 zł
- pozostałe rozrachunki
3 903,79 zł
Na inwestycje krótkoterminowe składają się : środki pieniężne w banku ( w walucie PLN i EUR) oraz
środki pieniężne w kasie.
PASYWA
Na wynik finansowy lat ubiegłych składa się:
- nadwyżka przychodów nad kosztami 2017 roku
- nadwyżka przychodów nad kosztami 2018 roku

500 094,56 zl
185 545,48 zł

Strata netto za 2019 rok wynosi 134 837,73 zł
Zysk z lat poprzednich wykazany w kwocie 685 640,04 zł w pasywach bilansu, stanowiący nadwyżkę
przychodów nad kosztami lat: 2017 i 2018, pozwala na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami
2019 roku w kwocie 134 837,73 zł (strata netto w 2019 r).
Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 13 796,20 zł stanowi kwota zobowiązań z tytułu dostaw i
usług, podatku VAT, rozrachunków z pracownikami, powstałych w 2019 roku a zapłaconych w styczniu
2020 r.
Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 645 990,37 zł – przychody przyszłych okresów.
Stowarzyszenie
w 2019 r. otrzymało dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów projektów
realizowanych w ramach działalności statutowej nieodpłatnej w 2019 (IV kwartał) i 2020 roku.

3

Stowarzyszenie zaliczyło do przychodów bilansowych 2019 roku kwoty dotacji w wysokości
poniesionych w 2019 roku kosztów - na realizację tychże projektów. Pozostała część otrzymanych
dotacji, przeznaczona na pokrycie kosztów w/w projektów w 2020 roku została zaliczona do
przychodów przyszłych okresów w kwocie 645 990,37 zł i zostanie zaliczona do przychodów
bilansowych w 2020 roku.
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;
PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ NIEODPŁATNEJ
1 Krajowe źródła publiczne

1 156 029,00 zł
311 614,88 zł

w tym: administracja samorządowa (dotacje)
MIĘDZYPOKOLENIOWA TWARZ WARSZAWY, M.ST. WARSZAWA,
UMIA/PS/B/VI/3/10/129/2019
WARSZAWA WIELOKULTUROWA IV, M.ST. WARSZAWA, PS/B/VI/3/1/479/20182021
DZIECI W MIĘDZYKULTUROWEJ WARSZAWIE, M.ST. WARSZAWA,
BE/B/V/2/9/1/U-227/137/2018/NGO
WOLONTARIUSZE NA RZECZ MIGRANTÓW, M.ST.WARSZAWA, CKS-RW-MDEB/X/3/3/130/51/2018/NGO
DZIECI W MIĘDZYKULTUROWEJ WARSZAWIE, M.ST.WARSZAWA,BE/B/V/2/9/1/
U-129/70/2019/NGO
BUDOWANIE I ROZWIJANIE FORM DIALOGU POKOLENIOWEGO I
MIĘDZYPOKOLENIOWEGO NIEZWIĄZANEGO Z POKREWIEŃSTWEM I
RODZINĄ, POPRZEZ WSPÓLNE ZAINTERESOWANIA I PASJE, M.ST. WARSZAWA,
PS/B/VI/3/10/90/2017-2019
RAZEM PRZECIWKO DYSKRYMINACJI. PORADNICTWO DLA GRUP
SZCZEGÓLNIE ZAGROŻONYCH DYSKRYMINACJĄ, M.ST. WARSZAWA, CKS-RTBWN/B/X/3/3/339/90/2018/NGO
w tym: fundusze europejskie (dotacje)
BUDOWA I WDRAŻANIE INNOWACYJNYCH NARZĘDZI OGRANICZAJĄCYCH
ZJAWISKO PRACY NIEREJESTROWANEJ W INSTYTUCJACH
WSPÓŁODPOWIEDZIALNYCH ZA MINIMALIZACJĘ ZJAWISKA „SZAREJ
STREFY” NA RYNKU PRACY, CPE, UDA-POWER.04.03.00-00-0047/17
PRACA, RODZINA, DOM – CASE MANAGEMENT DLA NIEAKTYWNYCH
ZAWODOWO UCHODŹCZYŃ, STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI
SOCJALNYCH, 2/MWZ/NU/2018
2 Zagraniczne źródła publiczne (dotacje)
ABUSE NO MORE, EUROPEAN COMMISSION (ERASMUS+)
RIGHTS AT WORK, THE INTERNATIONAL LA STRADA ASOC.
3 Krajowe źródła niepubliczne (dotacje)

8 863,87 zł
81 500,00 zł
23 492,61 zł
35 535,00 zł
22 000,00 zł
34 000,00 zł

23 750,00 zł

53 111,40 zł

29 362,00 zł

40 476,81 zł
38 811,09 zł
1 665,72 zł
57 000,00 zł
50 000,00 zł

FUNDACJA BATOREGO
WARSZAWA DLA UCHODŹCÓW, FUNDACJA DLA POLSKI
4 Zagraniczne źródła niepubliczne (dotacje)

7 000,00 zł
646 678,26 zł

ONE FOR ALL, ALL FOR ONE 2, FOUNDATION OPEN SOCIETY INSTITUTE

37 896,39 zł

FOSTERING ACROSS BORDERS, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR
MIGRATION
ONE FOR ALL, ALL FOR ONE, FOUNDATION OPEN SOCIETY INSTITUTE

40 107,13 zł
274 357,50 zł

NO DETENTION NECESSARY, NETWORK OF EUROPEAN FOUNDATIONS (EPIM)

251 296,40 zł

PLATFORM FOR INTERNATIONAL COOPERATION ON UNDOCUMENTED
MIGRANTS
NO DETENTION NECESSARY II, NETWORK OF EUROPEAN FOUNDATIONS
(EPIM)
5 DAROWIZNY NA CELE STATUTOWE - DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
NIEODPŁATNEJ
Od osób fizycznych - darowizny na cele statutowe ogólne

6 390,60 zł
36 630,24 zł
100 259,05 zł
30 463,15 zł

Od osób fizycznych - 1% podatku od dochodu

18 848,40 zł

Od osób prawnych - Fundusz solidarności na rzecz osób z doswiadczeniem
uchodźczym w Polsce
Od osób prawnych - darowizny na cele statutowe ogólne

10 430,00 zł
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40 702,02 zł

Zwrot poniesionych kosztów - dot. dział. statutowej
Zwrot dotacji M.St. Warszawa z lat poprzednich - dokonany w 2019 r.
PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ODPŁATNEJ

535,48 zł
-720,00 zł
139 639,12 zł

OPINIE PRAWNE

15 881,00 zł

KONSULTACJE PRAWNE UDSC

90 785,14 zł

PORADY PRAWNE DLA PRACODAWCÓW

27 780,71 zł

PORT, SOS

2 642,27 zł

POZOSTAŁE

2 550,00 zł

PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

9 999,99 zł

SZKOLENIA DLA (NA TEMAT) UCHODŹCÓW

2 601,63 zł

SZKOLENIA POZOSTAŁE

2 439,02 zł

POZOSTAŁE USŁUGI

4 959,34 zł

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

5 163,59 zł

PRZYCHODY FINANSOWE

1 905,44 zł

Odsetki bankowe uzyskane od lokat

1 905,44 zł

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;
-koszty działalności statutowej nieodpłatnej finansowane z dotacji, darowizn, srodkow własnych
stowarzyszenia:
1 294 885,95 zł
-koszty działalności statutowej odpłatnej:
138 092,80 zł
-koszty działalności gospodarczej:
5 114,48 zł
6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
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 .
7) 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;
Stowarzyszenie uzyskało w 2019 r. przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w
wysokości 18 848,40 zł
Z tej kwoty pokryto wynagrodzenia pracowników udzielających nieodpłatnych porad prawnych dla
cudzoziemców.
8) Wartość gruntów użytkowych wieczyście
Stowarzyszenie nie posiada gruntów.
9) Zobowiązanie wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i
budowli.
Zobowiązania z w/w tytułu - nie występują.
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10) 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.
Zysk z lat poprzednich wykazany w kwocie 685 640,04 zł w pasywach bilansu, stanowiący nadwyżkę
przychodów nad kosztami lat: 2017 i 2018, pozwala na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami
2019 roku w kwocie 134 837,73 zł (strata netto w 2019 r).
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.

Warszawa, 24.06.2020 r.
Sporządziła:

Zarząd:

Iwona Pańczyk……………………..
Katarzyna Słubik ……………………………….
Ewa Grzegrzółka ………………………………
Aleksandra Chrzanowska…………………….
Małgorzata Jaźwińska…………………………
Witold Klaus……………………………………
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