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Bilans oraz Rachunek zysków i strat został sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do 
ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek o których mowa w art. 3 ust. 
2 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z wyjątkiem 
spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o 
rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351).
Stowarzyszenie nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz 
zestawienia zmian w kapitale własny (nie ma przeznaczenia art. 45 ust. 3 ustawy o 
rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351).
Zgodnie z zasadą memoriału organizacja ujmuje w księgach wszystkie osiągnięte przychody i 
koszty związane z tymi przychodami. Natomiast zgodnie z zasadą istotności jednostka ujmuje 
koszty występujące na przełomie okresu do okresu sprawozdawczego w przeważającej części, 
której dotyczą.

Jednostka jest zdolna do kontynuowania i nie zamierza zaprzestać działalności w dającej się 
przewidzieć przyszłości. 
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Metoda wyceny aktywów i pasywów.
Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych aktywów ani nie tworzyła rezerw na 
zobowiązania, których wysokość lub termin nie są pewne przy ostrożnej wycenie 
poszczególnych składników bilansu.
a. Środki trwałe powyżej wartości granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od 
osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036) tj. 10 000,00 zł amortyzuje się metodą liniową, a 
przy ustaleniu stawek amortyzacyjnych stosuje się przepisy w/w ustawy, począwszy od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do 
końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością 
początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. 
Składniki majątku nie przekraczającej kwoty 10 000,00 zł zaliczane są do środków trwałych 
nisko-cennych i ujmowane są w  pozabilansowej ewidencji ilościowo -wartościowej. Środki 
trwałe nisko-cenne umarzane są w 100 % w miesiącu przekazania do użytkowania.
b. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.
c. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej. 
d. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione 
dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. 
e. Fundusze statutowe ujmuje się w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad 
określonych przepisami prawa, statutem organizacji i zasadami praw polityki rachunkowości. 
f. Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. 

Pozostałe przychody operacyjne obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z 
przepisami prawa i statutu, jako przychody z działalności statutowej: składki członkowskie, 
dotacje, darowizny. Pozostałe koszty operacyjne obejmują koszty działalności statutowej i 
administracyjne. Ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole IV, V. 
Dodatni wynik finansowy Stowarzyszenie przeznacza na pokrycie działalności statutowej jak 
również na realizację celów, dla których zobowiązana jest statutem stanowi on przychód 
następnego roku. 
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Celem Stowarzyszenia jest realizacja społecznie użytecznych zadań publicznych, w tym przede wszystkim w obszarze:

inicjatyw na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, szczególnie dotyczących ekologii, przyrody, ochrony środowiska i zwierząt, efektywności  energetycznej, energetyki odnawialnej i kogeneracji wysokosprawnej, edukacji, oświaty, nauki, wychowania, 
działań badawczo-rozwojowych, ochrony i promocji zdrowia, kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, rolnictwa, pomocy społecznej, rozwoju zasobów ludzkich i włączenia społecznego,
aktywności wspólnot, integracji międzypokoleniowej i środowiskowej oraz więzi społecznych, uczestnictwa w życiu publicznym, gospodarczym, społecznym,
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wolności i praw człowieka, równych praw, swobód obywatelskich i działań na rzecz rozwoju demokracji
i państwa prawa,
wyrównywania szans grup i osób defaworyzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zależnych, niepełnosprawnych, starszych, wykluczonych 
i narażonych na wykluczenie,  mniejszości narodowych i in.
działalności charytatywnej, dobroczynności, wolontariatu,
integracji, reintegracji i aktywizacji zawodowej i społecznej,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
kultury sztuki, ochrona dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego, w tym m.in. regionalnych tradycji, produktów lokalnych i ginących zawodów.
rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości i spółdzielczości, działań 
na rzecz poprawy konkurencyjności sektora,
innowacyjności oraz budowy gospodarki opartej na wiedzy, wsparcie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności,
podnoszenia kwalifikacji, w tym m.in. kadry zajmującej się kształceniem, zarządzaniem, animowaniem,
inicjatyw społecznych, rzeczniczych oraz wspieranie liderów i animatorów lokalnych,
działań na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet, osób starszych, 
grup marginalizowanych i in.
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STOWARZYSZENIE INICJATYW 
SPOŁECZNYCH I 
OŚWIATOWYCH CUMULUS 

01.01.2018 - 31.12.2018

zł

2018

1 608 985,95

1 608 985,95

0,00

0,00
1 557 432,33

1 557 432,33

0,00

0,00

51 553,62
0,00

0,00

0,00
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69,01

27,00

0,00

0,00
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49 822,63
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1 324 390,16

0,00

0,00
1 263 645,90

1 263 645,90

0,00

0,00

60 744,26
0,00

0,00

0,00

6 851,67
53 892,59

0,00

450,68

0,00

7,32

53 434,59

53 434,59
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49 822,63

zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie 
ma nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w 
postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne 
zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy 
zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka opp zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o
rachunkowości może je dołączyć w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony 
poniżej.

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy 
czym, w przypadku jednostek korzystających z uproszczeń dla jednostek opp, wypełnienie tego druku jest dobrowolne.



Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa stowarzyszenia za 2018 r. 
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Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za  2018 rok  

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS  

 

1) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus” działa na podstawie przepisów Ustawy  

Prawo o Stowarzyszeniach  (Dz. U. z 2017 r. poz. 210) oraz Statutu Stowarzyszenia. 

2) Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego- Rejestru Stowarzyszeń i Innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych w Sądzie Rejonowym dla  Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000223483 w dniu 08.12.2004 r. 

Stowarzyszenie posiada w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej statystyczny numer 

identyfikacyjny REGON 852753955 (zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Krakowie z dnia 

17.12.2004r.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie decyzją NIP 4 z dnia 21.12.2004 r. nadał 

Stowarzyszeniu numer identyfikacji podatkowej NIP 8733025968. 

3) Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.   
4) Czas trwania działalności- nieokreślony. 

5) Okres sprawozdawczy obejmował  01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.  
6) Jednostka jest zdolna do kontynuowania i nie zamierza zaprzestać działalności w dającej się 

przewidzieć przyszłości. 

7) Bilans oraz Rachunek zysków i strat został sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o 

rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 

24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz 

jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351). 

 8) Stowarzyszenie nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia 

zmian w kapitale własny (nie ma przeznaczenia art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 351). 

9) Zgodnie z zasadą memoriału organizacja ujmuje w księgach wszystkie osiągnięte przychody i koszty 

związane z tymi przychodami. Natomiast zgodnie z zasadą istotności jednostka ujmuje koszty występujące 

na przełomie okresu do okresu sprawozdawczego w przeważającej części, której dotyczą. 

10) Metoda wyceny aktywów i pasywów. 

Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych aktywów ani nie tworzyła rezerw na zobowiązania, 

których wysokość lub termin nie są pewne przy ostrożnej wycenie poszczególnych składników bilansu. 

a. Środki trwałe powyżej wartości granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036) tj. 10 000,00 zł amortyzuje się metodą liniową, a przy ustaleniu 

stawek amortyzacyjnych stosuje się przepisy w/w ustawy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje 

zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan 

likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Składniki majątku nie przekraczającej kwoty 10 000,00 zł 

zaliczane są do środków trwałych nisko-cennych i ujmowane są w  pozabilansowej ewidencji ilościowo -

wartościowej. Środki trwałe nisko-cenne umarzane są w 100 % w miesiącu przekazania do użytkowania. 
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b. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty. 

c. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.  

d. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą 

przyszłych okresów sprawozdawczych.  

e. Fundusze statutowe ujmuje się w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych 

przepisami prawa, statutem organizacji i zasadami praw polityki rachunkowości.  

f. Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.  
10) Pozostałe przychody operacyjne obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami 

prawa i statutu, jako przychody z działalności statutowej: składki członkowskie, dotacje, darowizny. 

Pozostałe koszty operacyjne obejmują koszty działalności statutowej i administracyjne. Ewidencja kosztów 

prowadzona jest w zespole IV, V.  

11) Dodatni wynik finansowy Stowarzyszenie przeznacza na pokrycie działalności statutowej jak również 

na realizację celów, dla których zobowiązana jest statutem stanowi on przychód następnego roku.  

12) Księgi rachunkowe Stowarzyszenia nie podlegają corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta (nie 

ma przeznaczenia art. 64 ust 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351). 
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D o d a t k o w e  i n f o r m a c j e  i  o b j a ś n i e n i a 

 

1. Aktywa Bilansu                                                                     336 124,11 zł 

- inwestycje krótkoterminowe                                                                                        3 614,40 zł 
- należności krótkoterminowe                                                                                     332 509,71 zł 

 

W zakres inwestycji krótkoterminowych wchodzą: 

- środki pieniężne w kasie                                                                                                     237,87 zł 

- środki pieniężne na rachunku bankowym nr 91..3450                                                  96 410,84 zł 

- środki pieniężne na rachunku bankowym nr 52..5590                                                 235 861,00 zł 

Środki pieniężne w kasie są zgodnie z protokołem przeprowadzonej inwentaryzacji kasy na 31.12.2018 r. 

Środki pieniężne na rachunku bankowym są zgodne z potwierdzeniem salda na 31.12.2018 r. 

W organizacji nie wystąpiły należności długoterminowe, natomiast należności krótkoterminowe stanowią 

porto: 

- od Banku BGŻ z tytułu kaucji, 

- od ZUS z tytułu nadpłaty składek. 

Wartość środków trwałych (powyżej 10 000,00 zł) na 31.12.2018 r. wynosiła 64 834,59 zł, i została w 

całości umorzona w 2016r. 

Środki trwałe nisko-cenne na 31.12.2018 r. stanowią kwotę 20 934,20 zł. 

Wartość wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł.  

W jednostce nie wystąpiły długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 

 
 

2. Pasywa Bilansu                                                                                336 124,11 zł  

- zobowiązania krótkoterminowe                             12,84 zł  

- wynik finansowy za 2017                                                                                53 434,59 zł 

- wynik finansowy za 2018                                                                                49 822,63 zł 
 

 

W jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania. Zobowiązania 

krótkoterminowe stanowią odsetki otrzymane od grantobiorców w wysokości 12,84 zł 

W jednostce występuje rozliczenie międzyokresowe przychodów w kwocie 232 854,05 (dotacja MOWES na 

2019 r.). 
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3. Przychody z działalności statutowej                                                                

LP PRZYCHODY Z DZIALALNOŚCI STATUTOWEJ KWOTA 
1. DOTACJA „MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONIMII 

SPOŁECZNEJ- SUBREGION SĄDECKI”  
1 607 145,95 

2. DOTACJA Subregion Podhalański  1 840,00 

Razem 1 608 985,95 
 

4. Koszty działalności statutowej                                                                           

LP KOSZTY Z DZIALALNOŚCI STATUTOWEJ KWOTA 
1. MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONIMII SPOŁECZNEJ- SUBREGION 

SĄDECKI 
1 545 299,92 

2. DOTACJA Subregion Podhalański  1 672,00 
3. POZOSTAŁE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ  10 460,41 
4. KOSZT ADMINISTARCYJNE  1 773,00 

Razem 1 559 205,33 
 
 

5. Przychody finansowe i koszty finansowe   

       Przychody finansowe                                                                                              0,00 zł 

       Koszty finansowe                                                                                                 0,00 zł 

6. Przychody operacyjne i koszty operacyjne   

       Przychody operacyjne                                                                                              69,01 zł 

       Koszty operacyjne                                                                                                 27,00 zł 

7.Jednostka nie posiada strat nadzwyczajnych, ani nie osiągnęła zysków nadzwyczajnych. 
 

8. Przychody i koszty wg prawa bilansowego  

Przychody                          1 609 054,96 zł  

Koszty                                      1 559 232,33 zł  

Podatek dochodowy                                                                   0,00 zł 

Zysk netto                                              49 822,63 zł         

 

9. Przychody i koszty wg prawa podatkowego  

Przychody podatkowe 1 884 691,51 zł  

Przychody zwolnione zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawia o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1036) 212 956,62 zł 

Przychody zwolnione zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawia o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1036) 1 628 883,38 zł 

Dochód wolny od podatku 42 851,51 zł zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawia o podatku dochodowym od 

osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036).  

 

Tabelaryczne ujęcie różnic między wynikiem bilansowy a podatkowym za 2018 r.  
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WF WF podatkowy WF bilansowy 
przychód 
podatkowy 2018  
r. bilansowy 2019 
r. (dofinansowanie 
otrzymane w 2018 
r. dotyczy 
działalności 
fundacji w 2019 
r.) 232 854,05 0,00 
przychody 
podatkowe i 
bilansowe 2018 1 609 054,96 1 609 054,96 
Przychód 
podatkowy 
nieodpłatne 
świadczenie 
(lokal) 42 782,50 0,00 
Razem  1 884 691,51 1 609 054,96 
koszty 
finansowane z 
przychodów zw  0,00 1 559 232,33 
przychody / 
dochód 
przeznaczony na 
działalność zw 1 884 691,51 0,00 
ZYSK/STRATA ZA 
2018 0,00 49 882,63 

 

 

10. Stan zatrudnienia 

Na dzień 31.12.2018 r. Stowarzyszenie zatrudniało 14 osób na umowę o pracę. W 2018 r. zostało 

wypłacone wynagrodzenie z tytułu umów o pracę w wysokości  86 135,00 zł, z tytułu umów cywilno – 

prawnych w wysokości 493 738,99 zł.  

Osoby wchodzące w skład Zarządu wykonywały swoje obowiązki nieodpłatnie. 

 
Data sporządzenia  16.03.2019 
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