Stowarzyszenie Somalijskie w RP
00-028 Warszawa, ul. Bracka 18/63
NIP 701-023-24-02
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017

1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Stowarzyszenia Somalijskiego w RP z siedzibą w Warszawie przy
ulicy Brackiej 18/63.
2. Stowarzyszenie wpisane jest pod numerem 0000279890

do Rejestru Stowarzyszeń, innych

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego.
3. Celem Stowarzyszenia jest:
a) Jednoczenie ludzi z Somalii przebywających na stałe lub tymczasowo w RP w celu
podtrzymywania kultury, tradycji, obyczajów, języka somalijskiego oraz wzajemna pomoc,
b) Zbliżanie kultury, tradycji między Somalia a Polska,
c) Rozwój i wzmacnianie stosunków kulturowych polsko-somalijskich,
d) Pomoc w tłumaczeniach,
e) Pomoc Somalijczykom w uzyskaniu dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej i informacji o
przepisach prawnych obowiązujących na terenie RP,
f)

Wspieranie integracji Somalijczyków w dziedzinie kulturowej i społeczno-ekonomicznej,

g) Współpraca z organami administracji publicznej, organami administracji rządowej i terenowej
w zakresie urzeczywistnienia zasad pomocy Somalijczykom określonych w międzynarodowych
aktach prawnych,
h) Pomoc Somalijczykom w poszukiwaniu miejsc pracy na polskim rynku pracy,
i)

Udzielanie Somalijczykom starającym się o zamieszkanie w RP niezbędnych informacji
dotyczących wszelkich aspektów kulturowych, prawnych, gospodarczych, humanitarnych,
dyplomatycznych.

4. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie obejmuje okres
01.01.2017 – 31.12.2017. Księgi rachunkowe w stowarzyszeniu prowadzone są przy użyciu
komputera w programie finansowo-księgowym Symfonia przez Biuro Rachunkowe Finari Group
s.c. w Warszawie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(tekst jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami - dalej "UoR").
5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności.
6. Po dniu bilansowym nie nastąpiły zdarzenia mające wpływ na treść sprawozdania.
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7. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich
zmian w stosunku do roku poprzedniego.
a. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową lub degresywną według przepisów ustawy z
dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2000r. Nr 54, poz. 60 ze
zm.). Składniki majątku o wartości w przedziale 500 - 3500 zł. amortyzowane są jednorazowo w
momencie oddania do używania. Przedmioty o wartości poniżej 500 zł. zaliczane są do
materiałów.
b. Majątek obrotowy wyceniany jest w cenach zakupu. Prowadzona ewidencja stanów towarów.
c. Stowarzyszenie ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym i funkcjonalnym oraz sporządza
porównawczy rachunek wyników.
d. Stowarzyszenie nie stosuje zasady ostrożnej wyceny.
9.Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
10.Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów:
Przychody statutowe
Składki członkowskie
Darowizny
Dotacje
Nadwyżka przychodów nad
kosztami roku poprzedniego
Pozostałe przychody
RAZEM

Rok bieżący

Rok ubiegły
0,00
8.000,00
69.719,54

0,00
0,00
154.890,91

0,00

0,00

47.738,65
125.458,19

30,00
154.920,91

11.Informacje o strukturze kosztów:
Koszty statutowe
Amortyzacja
Materiały i energia
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Nadwyżka kosztów nad
przychodami roku poprzedniego
Pozostałe koszty
Koszty projektu

Rok bieżący

RAZEM

Rok ubiegły
0,00
1.079,45
15.771,85
341,40

0,00
0,00
2.798,25
529,70
0,00

38.987,86

38.302,86

51.168,50

21.901,54
130.376,42

107.349,05

193.908,77

8. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystywania funduszu statutowego.
Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego.
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9. Stowarzyszenie zatrudniało jednego pracownika na podstawie umowy o pracę.
10. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością
statutową.

Pozycja nie występuje.
11. Informacje o tendencjach zmian w przychodach oraz składnikach majątku i źródłach ich
finansowania.

Pozycja nie występuje.
12. Zobowiązania
krótkoterminowe z tyt. zobowiązania wobec członków Stowarzyszenia
13. Należności
krótkoterminowe –z tyt. dostaw i usług wobec kontrahentów krajowych.
14. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie w walucie polskiej
15. Stowarzyszenie w roku 2017 osiągnęło zysk w wysokości 18.209,15, która w całości zostanie
zaliczona do przychodów roku następnego.

osoba , której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
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