Sprawozdanie finansowe
Stowarzyszenia Inicjatywa Wolna Białoruś za 2016 rok
Informacje Ogólne
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1.1

Nazwa, siedziba i adres organizacji
Inicjatywa Wolna Białoruś
ul. Warecka 4/6
00-040 Warszawa

1.2

Organ rejestrowy, podatkowy numer w ewidencji oraz statystyczny numer
identyfikacyjny
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS – 24.07.2006
Data dokonania ostatniego wpisu – 18.11.2016
Numer KRS – 0000260915
REGON – 140642106
NIP –1181882196

1.3

Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
58.19.Z ; 82.30.Z ; 84.12.Z ; 90.04.Z ; 94.99.Z ;

2. Okres działalności Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
4.

Stowarzyszenie stosuje uproszczone zasady sporządzania sprawozdania
finansowego przewidzianych dla jednostek mikro z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt
4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 ustawy o
rachunkowości.

5. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania przez organizację działalności.
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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.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych
latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny
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aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych),
ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata
informacje z nich wynikające były porównywalne.
Wycena aktywów i pasywów została dokonana w sposób zapewniający ich realność i
zgodność z dokumentacją źródłową.
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki
przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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Informacje uzupełniające

4

zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i
poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnione w bilansie – nie zaciągano

5

zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych –
brak takich zobowiązań

6

zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i
nadzorujących (w tym zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju) – nie wypłacono/nie udzielano

7

udziały (akcje) własne – nie ma

8

rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
przedstawia poniższa tabela
Wynik finansowy

1.130,86 PLN

(bilansowy)
1.

2.

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym:

35,60 PLN

odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i
innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej

34,60 PLN

Przychody nie podlegające opodatkowaniu:
Wynik podatkowy

0,- PLN

1.165,56 PLN

Yauheni Tsikhanovich – Prezes Zarządu

……………………………

Viktoryia Khakimava – Członek zarządu

……………………………

Angelika Peljak-Łapińska – Członek zarządu

……………………………

Magdalena Pytlakowska – Członek zarządu

……………………………

Warszawa, 22 kwietnia 2017 r.
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