
Sprawozdanie finansowe 
Stowarzyszenia Inicjatywa Wolna Białoruś za 2019 rok

I. Informacje Ogólne

I.1 Nazwa, siedziba i adres organizacji 

Inicjatywa Wolna Białoruś 
ul. Warecka 4/6
00-040 Warszawa

I.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 – 23.01.2020
Numer KRS – 0000260915
REGON – 140642106
NIP –1181882196

I.3 Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

58.19.Z ; 82.30.Z ; 84.12.Z ; 90.04.Z ; 94.99.Z ;

I.4 Zmiana Zarząd

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w dniu 20 grudnia 
2019 r. dokonano zmiany Zarządu powołując nowy w składzie:
Angelika Peljak-Łapińska – Prezes Zarządu
Nikita Grekowicz  - Członek Zarządu
Yauheni Tskihanovich – Członek Zarządu

Zmiany  te  zostały  zgłoszone  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  jednakże,
wobec  błędów  formalnych  zostały  one  zatwierdzone  później  niż  samo
sprawozdanie  finansowe  (z  uwagi  na  brak  środków  na  obsługę  prawną
zgłoszenie - wniosek o zmianę był przygotowany we własnym zakresie). 

2. Okres działalności Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
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4.  Stowarzyszenie sporządza  sprawozdanie  finansowe  wg  wzoru  określonego  w
załączniku  6  do  ustawy  o  rachunkowości   przeznaczonego  dla  organizacji
pozarządowych.

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. 

II. 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
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. 

III. Informacje uzupełniające 

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

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

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

VII. udziały (akcje) własne – nie ma

VIII. struktura zrealizowanych przychodów przedstawia się następująco:

1. nieodpłatna działalność pożytku publicznego 

dotacja Urzędu m. st. Warszawy  - zadanie Koncert                    50.000,00
składki członkowskie 95,00   
darowizny na działalność statutową 6.000,00

     Razem 56.095,00

2. odpłatna działalność pożytku publicznego – 0,-
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IX. struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco:

a) nieodpłatna działalność pożytku publicznego 

bieżąca, całoroczna działalność statutowa 123,00
Koncert 54.695,71

Razem 54.818,71
 

b) odpłatna działalność pożytku publicznego – 0,-

X. stowarzyszenie nie ma funduszu statutowego, strata netto zostanie sfinansowana z ka-
pitału zapasowego (nadwyżki przychodów nad kosztami lat poprzednich)

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

Angelika Peljak-Łapińska -– Prezes Zarządu ……………………………

Nikita Grekowicz – członek zarządu …………………………...

Yauheni Tsikhanovich – członek zarządu ……………………………

Warszawa, 30 marca 2020  r.
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Inicjatywa Wolna Białoruś

Bilans na dzień 31 grudnia 2019 r.
2018 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe                        -                          -   

Wartości niematerialne i prawne                        -                          -   

Rzeczowe aktywa trwałe                        -                          -   

Aktywa obrotowe

Zapasy                        -                          -   
                       -                          -   

Należności krótkoterminowe
z tytułu dostaw i usług                        -                          -   
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń                 123,00                        -   
inne

Inwestycje krótkoterminowe                 257,79 
- udzielone pożyczki                        -                          -   
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach                 257,79 

Rozliczenia międzyokresowe                        -                     81,93 

Suma aktywów

2018 2019
PASYWA

Fundusze własne
Fundusz statutowy
Fundusz zapasowy
Wynik finansowy netto za rok obrotowy:

nadwyżka przychodów nad kosztami                        -   
nadwyżka kosztów nad przychodami                        -   

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                   94,56                        -   

Rezerwy na zobowiązania                        -                          -   

Zobowiązania krótkoterminowe                94,56                      -   
kredyty i pożyczki                        -                          -   
z tytułu dostaw i usług,
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń                   94,56                        -   
z tytułu wynagrodzeń                        -                          -   
inne                        -                          -   

Rozliczenia międzyokresowe bierne                        -                          -   

Suma pasywów

Warszawa,  30 marca 2020 r.

Angelika Peljak-Łapińska - Prezes Zarządu ……………………………

Nikita Grekowicz – członek zarządu ……………………………

Yauheni Tsikhanovich – członek zarządu ……………………………

 2 189,13  3 370,86 

 1 931,34  1 808,34 

 1 808,34  1 808,34 

 1 480,59 

 1 480,59 

 2 189,13  3 370,86 

 2 094,57  3 370,86 

 6 677,85  2 094,57 
 (4 583,28)  1 276,29 

 1 276,29 
 (4 583,28)

 2 189,13  3 370,86 



Inicjatywa Wolna Białoruś

Rachunek zysków i strat 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

2018 2019

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównanej z nimi

Przychody z działalności nieodpłatnej statutowej

Przychody z działalności odpłatnej statutowej                         -                                 -   

Inne przychody określone statutem, w tym:

- składki                         95,00 

- darowizny

Koszty podstawowej działalności operacyjnej, w tym:

Amortyzacja                         -                                 -   

 Koszty działalności statutowej nieodpłatnej                         -                                 -   

 Koszty działalności statutowej odpłatnej                         -                                 -   

 Koszty działalności administracyjnej                         -                                 -   

Zużycie materiałów i energii                 705,95                       173,87 

 Koszty działalności statutowej nieodpłatnej                         -                         173,87 

 Koszty działalności statutowej odpłatnej                         -                                 -   

 Koszty działalności administracyjnej                 705,95                               -   

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

 Koszty działalności statutowej nieodpłatnej

 Koszty działalności statutowej odpłatnej                         -                                 -   

 Koszty działalności administracyjnej                         -                                 -   

Pozostałe koszty                       123,00 

 Koszty działalności statutowej nieodpłatnej                               -   

 Koszty działalności statutowej odpłatnej                         -                                 -   

 Koszty działalności administracyjnej                       123,00 

Pozostałe przychody i zyski, w tym:                         -                                 -   
Aktualizacja wartości aktywów                         -                                 -   
Pozostałe przychody operacyjne                         -                                 -   
Przychody finansowe                         -                                 -   
Zyski nadzwyczajne                         -                                 -   

Pozostałe koszty i straty, w tym:                         -                                 -   
Aktualizacja wartości aktywów                         -                                 -   
Pozostałe koszty operacyjne                         -                                 -   
Koszty finansowe                         -                                 -   
Straty nadzwyczajne                         -                                 -   

Podatek dochodowy                         -                                 -   

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

Warszawa,  30 marca 2020 r.

Angelika Peljak-Łapińska - Prezes Zarządu ……………………………
Nikita Grekowicz – członek zarządu ……………………………
Yauheni Tsikhanovich – członek zarządu ……………………………

 55 020,44  56 095,00 

 49 905,44  50 000,00 

 5 115,00  6 095,00 

 1 350,00 

 3 765,00  6 000,00 

 59 603,72  25 359,87 

 37 517,00  25 063,00 

 37 517,00  25 063,00 

 21 380,77 

 18 509,69 

 2 871,08 

Wynik finansowy netto ogółem w tym:  (4 583,28)  30 735,13 

 (4 583,28)  30 735,13 
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