SPRAWOZDANIE FINANSOWE
STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA
Sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Warszawa, 31.03.2019 r.
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I.

Wprowadzenie.

1. Stowarzyszenie Wolnego Słowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 7
zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dn. 19 grudnia 2004 roku pod
numerem KRS 0000195433. Stowarzyszeniu nadano numer identyfikacyjny
REGON 015683846 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 526-28-44-428.

2. Celem Stowarzyszenia jest:
- działanie na rzecz wolności słowa poprzez min. monitorowanie przejawów naruszania
wolności słowa oraz pomoc osobom represjonowanym w wyniku naruszania wolności
słowa, rozwijanie wiedzy obywateli o problematyce wolności słowa w Polsce, Europie
i na świecie, wspieranie działań na rzecz wolności słowa w krajach, w których ta wolność
jest zakazana lub ograniczona,
- działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego poprzez min. upowszechnianie
i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji, działalność na rzecz mniejszości narodowych i grup
etnicznych w Polsce,
- propagowanie tradycji opozycji demokratycznej w krajach komunistycznych poprzez
min. wspieranie badań nad historią i tradycjami opozycji demokratycznej w Polsce
i innych krajach komunistycznych,
- prowadzenie działalności w zakresie: kultury, sztuki, mediów, sportu, turystyki,
działalności charytatywnej, udzielania pomocy prawnej, psychologicznej i materialnej
osobom działającym w przeszłości i obecnie na rzecz praw człowieka i obywatela,
a w szczególności na rzecz wolnego słowa.

3. Czas działalności Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

5. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności statutowej przez Stowarzyszenie w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia
bilansowego. Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla
kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.
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6. W roku 2018 skład Zarządu Stowarzyszenia uległ zmianie. Na dzień 31 grudnia 2018 roku
w skład Zarządu wchodzą:
- Borowik Wojciech – Prezes Zarządu,
- Truskawa Tomasz – Członek Zarządu,
- Juzwa Jacek – Członek Zarządu,
- Michalski Artur – Członek Zarządu,
- Antoszkiewicz Krystyna – Członek Zarządu,
- Kozłowska Barbara – Członek Zarządu,
- Raszkowska Grażyna – Członek Zarządu,
- Zając Aleksander – Członek Zarządu,
- Stall Leszek – Członek Zarządu.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
- Kościelny Robert – przewodniczący,
- Wyszomirska Aleksandra,
- Sieczkowski Grzegorz.

II.

Zasady rachunkowości i sporządzania bilansu.

1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i stosuje uproszczone zasady
rachunkowości określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 15.11.2001 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących
spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. z 2001 r.
nr 137, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).

2. Nadwyżka/niedobór przychodów nad kosztami ustalona za dany rok obrotowy, po
zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, zwiększa/zmniejsza fundusz własnystatutowy Stowarzyszenia.
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3. Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia pomniejszone

o dotychczasowe umorzenie oraz dokonywane odpisy aktualizujące ich wartość. Środki
trwałe umarzane są według metody liniowej, w okresie odpowiadającym szacowanemu
okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe o przewidywanym okresie
użytkowania nieprzekraczającym jednego roku lub o wartości początkowej
nieprzekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów
w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
4. Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.
5. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

III. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Rzeczowe aktywa trwałe
W bieżącym roku obrotowym Stowarzyszenie nie dokonywało zakupów środków
trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych. Wartość bilansowa posiadanych
środków trwałych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0 zł.

2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Na dzień 31.12.2018 r. Stowarzyszenie nie posiada rozliczeń międzyokresowych
długoterminowych.

3. Zapasy rzeczowych aktywów trwałych
W 2018 r. Stowarzyszenie nie posiadało zapasów aktywów obrotowych.

4. Należności krótkoterminowe
Należności wykazane w aktywach bilansu w kwocie 197.447,45 zł dotyczą:
•
•
•
•
•

należności od odbiorców
należności od dostawców
zapłaty zobowiązań za FPO
pożyczka dla FPO
pozostałe należności

2.871,78 zł
49.646,58 zł
110.440,65 zł
3.000,00 zł
31.488,44 zł
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5. Inwestycje krótkoterminowe
Na inwestycje krótkoterminowe składają się środki pieniężne w kwocie 110.721,20 zł,
w tym:
• środki na rachunkach bankowych
• środki pieniężne w kasie

107.229,60 zł
3.491,60 zł

6. Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania wykazane w pasywach bilansu są w całości krótkoterminowe i dotyczą:
• rozrachunków z tytułu kredytów i pożyczek
• rozrachunków z tytułu wynagrodzeń
Razem:

217.035,00 zł
41.452,74 zł
258.487,74 zł

6. Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe to w całości niezafakturowane koszty roku 2018,
a mianowicie koszty usług księgowych i energii w wysokości 2.809,59 zł.

IV. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich
źródeł, w tym przychodów określonych statutem
W bieżącym okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie uzyskało przychody w wysokości
409.475,89 zł, na które składają się:
Przychody z działalności statutowej – 408.415,58 zł:
• składki członkowskie
• przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
- dotacje
- darowizny osób fizycznych i prawnych

• przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

5.910,00 zł
400.765,58 zł
311.895,42 zł
88.870,16 zł

1.740,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne – 944,40 zł.
Przychody finansowe – 115,91 zł (odsetki na rachunkach bankowych).

5

STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA – Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

V.

Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne
i niepieniężne określone statutem

W bieżącym okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości
523.904,81 zł, na które składają się:
1. Koszty działalności statutowej – realizacja zadań publicznych:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Projekt „Szlakiem Piłsudskiego”
Projekt „Jak grzech na duszy”
Projekt „PPS-publikacje”
Projekt „Co tydzień inna historia” – promocja czytelnictwa
Projekt „Projekt filmowy SWS – XVlecie”
Projekt „Nie wolno nam zapomnieć”
Projekt „Toast dla Niepodległej”
Projekt „Białołęka”
Projekt „Publikacja albumowa Wydawnictwa Przedświt”
Projekt „Konferencja Robotnik i Niepodległość”

2. Koszty administracyjne:

381.625,78 zł
124.071,09 zł
3.235,00 zł
3.800,00 zł
25.050,00 zł
98.075,21 zł
60.228,80 zł
11.904,80 zł
30.480,08 zł
12.076,00 zł
12.704,80 zł

141.276,88 zł

- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne
- pozostałe

26.163,13 zł
97.099,50 zł
13.486,19 zł
4.528,06 zł

3. Pozostałe koszty operacyjne

944,40 zł

4. Koszty finansowe

290,62 zł

VI. Informacja o wyniku z działalności statutowej
Przychody:
Koszty:
Strata netto:

409.475,89 zł
523.904,81 zł
114.428,92 zł

W roku bieżącym 2018 Stowarzyszenie osiągnęło stratę bilansową w wysokości
114.428,92 zł. Zgodnie z zapisem Statutu Stowarzyszenie Wolnego Słowa strata pomniejszy
Fundusz Statutowy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
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BILANS NA DZIEŃ 31.12.2018

AKTYWA

A.
I.
II.
III.
IV.
V.

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B.
I.
II.
III.
IV.

Aktywa obrotowe
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa razem:

PASYWA

A.
I.
II.
III.

Kapitał (fundusz) własny
Fundusz statutowy
Fundusz z aktualizacji wyceny
Wynik netto za rok obrotowy
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami

B.
I.

Stan na dzień zamknięcia ksiąg
rachunkowych
31.12.2018
31.12.2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

309 864,00
0,00
197 447,45
110 721,20
1 695,35

388 700,01
0,00
134 137,57
254 058,75
503,69

309 864,00

388 700,01

Stan na dzień zamknięcia ksiąg
rachunkowych
31.12.2018
31.12.2017
48 566,67
162 995,59
0,00
-114 428,92
114 428,92
0,00

162 995,59
-86 499,43
0,00
249 495,02
249 495,02
0,00

261 297,33
0,00

225 704,42
0,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyII.
czek
III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
1. Kredyty i pożyczki
2. Inne zobowiązania
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe

0,00

0,00

258 487,74
217 035,00
41 452,74
0,00
2 809,59
0,00
2 809,59
0,00
2 809,59

223 884,42
217 035,00
6 849,42
0,00
1 820,00
0,00
1 820,00
0,00
1 820,00

Pasywa razem:

309 864,00

388 700,01
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31.12.2018
Rachunek wyników na dzień 31.12.2018 r.

A. Przychody z działalności statutowej
I. Składki brutto określone statutem
II. Inne przychody określone statutem
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku
1.
publicznego

za rok obrotowy
bieżący
poprzedni
408 415,58
5 910,00
402 505,58

930 030,88
48 940,00
881 090,88

400 765,58

843 090,88

1 740,00

38 000,00

0,00

0,00

381 625,78

621 355,33

381 625,78

621 355,33

0,00

0,00

0,00

0,00

26 789,80

308 675,55

141 276,88
26 163,13
97 099,50
0,00

67 053,33
20 681,31
29 372,95
703,56

13 486,19

15 980,91

0,00
4 528,06

0,00
314,60

E. Pozostałe przychody operacyjne

944,40

7 851,78

F. Pozostałe koszty operacyjne

711,53

0,00

G. Przychody finansowe

115,91

21,02

H. Koszty finansowe

290,62

0,00

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności

-114 428,92

249 495,02

J. Wynik finansowy ogółem
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego

-114 428,92
114 428,92

249 495,02

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego
3. Pozostałe przychody określone statutem
2.

B. Koszty realizacji zadań statutowych
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłat1.
nej pożytku publicznego
Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej
pożytku publicznego
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
2.

C. Wynik na działalności statutowej
D. Koszty administracyjne
1. Zużycie materiałów i energii
2. Usługi obce
3. Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świad4.
czenia
5. Amortyzacja
6. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

249 495,02
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