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Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień

31.12.2018 oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy

zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29

września 1994 r. o rachunkowości ("Ustawa o rachunkowości" - Dz. U. z 2019 r., poz.

351) oraz przyjętą polityką rachunkowości;

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki Stowarzyszenie "SOS

Wioski Dziecięce w Polsce", które zawiera:

zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych

zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji

przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów ("KSB")

oraz stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich

i nadzorze publicznym ("Ustawa o biegłych rewidentach" – Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 z późn.

zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego

sprawozdania "Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego". 

jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa

i statutem Stowarzyszenia;

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:

SPRAWOZDANIE

NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów

zamyka się sumą PLN 72.207.522,91;

zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 do

31.12.2018, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę PLN 7.003.612,63;

rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018,

wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę PLN 11.414.232,78;

rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujący

zysk netto w wysokości PLN 7.003.612,63;

dodatkowe informacje i objaśnienia.
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Zarząd jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych

ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz

sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego jednostki zgodnie z przepisami Ustawy

o rachunkowości, przyjętą polityką rachunkowości oraz z obowiązującymi jednostkę przepisami

prawa i umową, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby

umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia

spowodowanego oszustwem lub błędem.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności

jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw

związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako

podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji

jednostki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla

likwidacji lub zaniechania działalności.

Jesteśmy niezależni od jednostki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych

Międzynarodowej Federacji Księgowych ("Kodeks IFAC") przyjętym uchwałami Krajowej Rady

Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania

sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi

wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz

firma audytorska pozostali niezależni od jednostki zgodnie z wymogami niezależności

określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić

podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Zarządu za sprawozdanie finansowe

Zarząd jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało

wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie

zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie

sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim

poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze

wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa

lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie

mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego

sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności jednostki ani efektywności

lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd jednostki obecnie lub w przyszłości.
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Warszawa, 19.06.2019

Anna Korpetta
Kluczowy biegły rewident
nr w rejestrze 13256

Magdalena Ludwiczak

Biegły rewident

Członek Zarządu Roedl Audit Sp. z o.o.

oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym

ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą

transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd jednostki

zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie

uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze

zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność

jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna

niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego

rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie

ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na

dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego

rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że jednostka

zaprzestanie kontynuacji działalności;

oceniamy odpowiedniość zastosowanej polityki rachunkowości oraz zasadność

szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;

uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu

zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach,

ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki; 

identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego

spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury

badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które

są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko

niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego

wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa,

celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy

sceptycyzm, a także:

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze

sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Anna Korpetta, działająca w imieniu Roedl

Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, wpisanej na listę firm audytorskich pod

numerem 2623, w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.
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Opis

aktualizacji 

wartości
nabycia

aktualizacji 

wartości
rozchodu

Koszty zakończonych prac 

rozwojowych
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne wartości niematerialne i 

prawne
1 982 231,09 0,00 16 654,38 0,00 0,00 635,37 1 998 250,10

Zaliczki na wartości 

niematerialne i prawne
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem 1 982 231,09 0,00 16 654,38 0,00 0,00 635,37 1 998 250,10

Stan na początek 

roku obrotowego

Zwiększenia, z tytułu:
Przemieszczenia 

wewnętrzne (+/-)

Zmniejszenia,z tytułu:
Stan na koniec 

roku obrotowego

Dzień bilansowy:  31.12.2018

Wartość brutto

1.1.a. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w 

Polsce

nota 1.1.a



aktualizacji 

wartości
nabycia

aktualizacj

i wartości
rozchodu

Koszty zakończonych 

prac rozwojowych
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne wartości 

niematerialne i 

prawne

891 644,09 826 135,97 0,00 0,00 0,00 635,37 1 717 144,69 1 090 587,00 281 105,41

Zaliczki na wartości 

niematerialne i 

prawne

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

Ogółem 891 644,09 826 135,97 0,00 0,00 0,00 635,37 1 717 144,69 1 090 587,00 281 105,41

Stan na początek 

roku obrotowego

Stan na koniec roku 

obrotowego

Stan na początek 

roku obrotowego

Zwiększenia, z tytułu:
Przemieszczenia 

wewnętrzne (+/-)

Zmniejszenia,z tytułu:
Stan na koniec 

roku obrotowego

Dzień bilansowy:  31.12.2018

Umorzenie Wartość netto

1.1.a. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych

Stowarzyszenie SOS Wioski 

Dziecięce w Polsce

nota 1.1.a



Opis

aktualizacji 

wartości
nabycia

aktualizacji 

wartości
rozchodu

Grunty 19 602 337,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 602 337,79

Budynki, lokale, prawa do lokali i 

obiekty inżynierii lądowej i wodnej
29 648 261,64 0,00 255 016,97 0,00 0,00 22 098,20 29 881 180,41

Urządzenia techniczne i maszyny 1 803 517,98 0,00 180 963,88 0,00 0,00 32 490,19 1 951 991,67

Środki transportu 1 141 941,14 0,00 56 890,50 0,00 0,00 0,00 1 198 831,64

Inne środki trwałe 186 366,44 0,00 85 821,44 0,00 0,00 0,00 272 187,88

Środki trwałe w budowie 2 214,00 0,00 6 666,00 -8 880,00 0,00 0,00 0,00

Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem 52 384 638,99 0,00 585 358,79 -8 880,00 0,00 54 588,39 52 906 529,39

Stan na koniec roku 

obrotowego

Dzień bilansowy:  31.12.2018

Wartość brutto

Stan na początek 

roku obrotowego

Zwiększenia, z tytułu:

Przemieszczenia 

wewnętrzne (+/-)

Zmniejszenia,z tytułu:

1.1.b. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

nota 1.1.b



aktualizacji 

wartości
nabycia

aktualizacji 

wartości
rozchodu

Grunty 1 875 501,48 228 121,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2 103 623,28 17 726 836,31 17 498 714,51

Budynki, lokale, prawa do lokali i 

obiekty inżynierii lądowej i wodnej
10 746 648,18 746 371,48 0,00 0,00 0,00 22 098,20 11 470 921,46 18 901 613,46 18 410 258,95

Urządzenia techniczne i maszyny 1 316 697,95 175 127,96 0,00 0,00 0,00 32 490,19 1 459 335,72 486 820,03 492 655,95

Środki transportu 773 351,57 166 408,80 0,00 0,00 0,00 0,00 939 760,37 368 589,57 259 071,27

Inne środki trwałe 75 373,90 37 872,53 0,00 0,00 0,00 0,00 113 246,43 110 992,54 158 941,45

Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 214,00 0,00

Zaliczki na środki trwałe w 

budowie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem 14 787 573,08 1 353 902,57 0,00 0,00 0,00 54 588,39 16 086 887,26 37 597 065,91 36 819 642,13

Stan na początek 

roku obrotowego

Stan na koniec 

roku obrotowego

Stan na początek 

roku obrotowego

Zwiększenia, z tytułu:

Przemieszczenia 

wewnętrzne (+/-)

Zmniejszenia,z tytułu:

Stan na koniec 

roku obrotowego

Dzień bilansowy:  31.12.2018

Umorzenie Wartość netto

1.1.b. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

nota 1.1.b



Opis

aktualizacji 

wartości
nabycia

aktualizacji 

wartości
rozchodu

Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Długoterminowe aktywa finansowe 6 049 200,00 0,00 1 998 000,00 0,00 37 600,00 5 000 000,00 3 009 600,00

Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem 6 049 200,00 0,00 1 998 000,00 0,00 37 600,00 5 000 000,00 3 009 600,00

Stan na koniec 

roku obrotowego

Dzień bilansowy:  31.12.2018

Wartość brutto

Stan na początek 

roku obrotowego

Zwiększenia, z tytułu:
Przemieszczenia 

wewnętrzne (+/-)

Zmniejszenia,z tytułu:

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

nota 1.1.c



aktualizacj

i wartości
nabycia

aktualizacj

i wartości
rozchodu

Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 049 200,00 3 009 600,00

Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 049 200,00 3 009 600,00

Stan na koniec 

roku obrotowego

Stan na początek 

roku obrotowego

Stan na koniec 

roku obrotowego

Stan na początek 

roku obrotowego

Zwiększenia, z 

tytułu:
Przemieszczenia 

wewnętrzne (+/-)

Zmniejszenia,z tytułu:

Dzień bilansowy:  31.12.2018

Umorzenie Wartość netto

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

nota 1.1.c



 

 

 

Ogółem 0 0 0 0 0

Aktualizacja wartości obligacji 

skarbowych
49200 7400 45000 11600

 

 

Ogółem 49200 7400 45000 0 11600

Dane o odpisach aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe

Tytuł odpisu Stan na początek roku obrotowego Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie
Stan na koniec 

roku obrotowego

Dzień bilansowy:  31.12.2018

Tytuł odpisu Stan na początek roku obrotowego Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie
Stan na koniec 

roku obrotowego

1.2 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Dane o odpisach aktualizujących długoterminowe aktywa niefinansowe

Stowarzyszenie SOS Wioski 

Dziecięce w Polsce

nota 1.2



1.3

1.4

Siedlce 39 338 m
2 2 757 790,00 330 934,80 2 426 855,20

Biłgoraj 34 392 m
2 3 653 500,00 401 154,12 3 252 345,88

Kraśnik 54 599 m
2 2 886 138,75 309 105,69 2 577 033,06

Lublin 39 657 m
2 9 595 100,00 1 018 999,46 8 576 100,54

Koszalin 1 523 m
2 62 091,43 10 110,86 51 980,57

Razem 18 954 620,18 2 070 304,93 16 884 315,25

1.5

Umowa leasingu na 4 samochody osobowy o łącznej wartości 473.308,80 zawarta do dnia 15.07.2019 roku.

Umowa leasingu na 1 samochód osobowy o łącznej wartości 38.598,98 zł zawarta do dnia 30.03.2020 roku.

1.6

1.7

Odpis aktualizujący wartość 

należności z tyt.pożyczek
55 600,00 55 600,00

Odpis aktualizujący wartość 

należności pozostałych
30 880,11 30 880,11

Ogółem 86 480,11 0 0 0,00 86 480,11

1.8

Rodzaj kapitału
%

Kapitał (fundusz) podstawowy 100%

1.9 Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym

1.10 Zarząd proponuje podzielić zysk za rok 2018 w następujący sposób:

a) zwiększenie kapitału podstawowego

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym 

uprzywilejowanych

Właściciel kapitału

Stowarzyszenie SOS Wioski 

Dziecięce w Polsce

Dane o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych 

dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

Nie dotyczy

Dane o odpisach aktualizujących należności

Tytuł odpisu
Stan na początek 

roku obrotowego
Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie

Stan na 

koniec roku 

Placówka Powierzchnia Wartość brutto Umorzenie Wartość netto

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów

najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

1.3 - 1.10 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania,

określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10

Nie dotyczy

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

nota 1.3-1.10



Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe 1 045 598,55 121 722,71 923 875,84

Rezerwa na świadczenia urlopowe 545 746,80 39 093,22 506 653,58

 

Ogółem 1 591 345,35 0,00 0,00 160 815,93 1 430 529,42

Dzień bilansowy:  31.12.2018

Tytuł rezerwy
Stan na początek 

roku obrotowego
Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie

Stan na koniec 

roku obrotowego

1.11 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Rezerwy na zobowiązania

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce



Razem:

do 1 roku
powyżej 1 roku do 

3 lat
od 3 do 5 lat powyżej 5 lat

Wobec jednostek powiązanych 0,00

Wobec pozostałych jednostek, w 

których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale

0,00

Wobec pozostałych jednostek 0,00 221 826,45 1 455 780,88 2 614 965,96 4 292 573,29

Kredyty i pożyczki 0,00

Z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych
0,00

Inne zobowiązania finansowe 1 583,66 1 583,66

Zobowiązania wekslowe

Inne 220 242,79 1 455 780,88 2 614 965,96 4 290 989,63

Suma 0,00 221 826,45 1 455 780,88 2 614 965,96 4 292 573,29

1.13

Nie dotyczy

Dzień bilansowy:  31.12.2018

Zobowiązania długoterminowe 

według pozycji bilansu

Okres spłaty

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

1.12 - 1.13 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.12 Zobowiązania długoterminowe

Stowarzyszenie SOS Wioski 

Dziecięce w Polsce

nota 1.12-1.13



Ubezpieczenia 53 482,38

Domeny,hosting,abonament RTV,usługi informatyczne 22 477,69

Wieczyste użytkowanie,pozwolenia na użytkowanie 300,80

Certyfikaty 1 340,73

Prenumeraty 2 039,50

Przedpłaty na koszty roku 2019 12 043,31

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 129 874,76

Ogółem 221 559,17

Wieczyste użytkowanie gruntów 14 403 923,89

Sponsoring 80 441,19

Środki trwałe z darowizny 2 312 226,57

Ogółem 16 796 591,65

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Dzień bilansowy:  31.12.2018

Tytuł biernych rozliczeń międzyokresowych Stan na koniec roku obrotowego

Dzień bilansowy:  31.12.2018

Tytuł czynnych rozliczeń międzyokresowych Stan na koniec roku obrotowego

Bierne rozliczenia międzyokresowe

1.14 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Czynne rozliczenia międzyokresowe

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

nota 1.14



Ubezpieczenia 53 482,38 53 482,38

Domeny,hosting,abonament RTV,usługi informatyczne 22 477,69 22 477,69

Wieczyste użytkowanie,pozwolenia na użytkowanie 300,80 300,80

Certyfikaty 1 340,73 1 340,73

Prenumeraty 2 039,50 2 039,50

Przedpłaty na koszty roku 2017 12 043,31 12 043,31

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 129 874,76 129 874,76

Wieczyste użytkowanie gruntów 193 695,48 14 210 228,41 14 403 923,89

Sponsoring 80 441,19 80 441,19

Środki trwałe z darowizny 238 748,67 2 073 477,90 2 312 226,57

PASYWA część krótkoterminowa część długoterminowa Ogółem

Dzień bilansowy:  31.12.2018

AKTYWA część krótkoterminowa część długoterminowa Ogółem

1.15 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Należności i zobowiązania wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu

Stowarzyszenie SOS Wioski 

Dziecięce w Polsce

nota 1.15



1.16

1.17 Aktywa niebędące instrumentami finansowymi, wyceniane wg wartości godziwej

Nie dotyczy

1.16 - 1.17 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych,

niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych

zabezpieczeń

Nie dotyczy

nota 1.16-1.17



2.1.

Kwota % przychodów

I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 47 510 991,70 95,56

1. Składki członkowskie 3 120,00 0,01

2. Inne przychody określone statutem: 35 758 258,35 68,49

a) Wpływy od sponsorów lokalnych 33 937 185,34 67,38

b) Darowizny rzeczowe prywatne 1 235 877,43 0,05

c) Darowizny rzeczowe publiczne 0,00 0,00

d) Wpływy zagraniczne 585 195,58 1,07

3. Dotacje i subwencje 11 749 613,35 27,05

II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej 0,00 0,00

III. Przychody z działalności gospodarczej 1 166 894,90 2,15

1. Przychody ze sprzedaży produktów 1 011 422,58 1,77

a) Przychody ze sponsoringu 971 199,61 1,67

b) Przychody z wynajmu 40 222,97 0,10

2. Przychody ze sprzedaży towarów 155 472,32 0,39

a) Przychody ze sprzedaży kartek świątecznych 155 472,32 0,39

IV. Przychody finansowe 362 868,53 0,84

a) Odsetki otrzymane 355 068,53 0,43

b) Pozostałe przychody finansowe 7 800,00 0,41

c) Dodatnie różnice kursowe 0,00 0,00

V. Pozostałe przychody operacyjne 581 027,03 1,45

a) Sprzedaż majątku trwałego 0,00 0,02

b) Pozostałe przychody operacyjne 221 217,82 0,48

c) Przychody z refakturowania kosztów 359 809,21 0,95

SUMA: 49 621 782,16 100,00

Struktura terytorialna przychodów Kwota % przychodów

1. Kraj 49 250 653,16 99,25

2. Inne kraje UE 371 129,00 0,75

Razem 49 621 782,16 100,00

2.2.

42 387 346,60

e) wynagrodzenia 15 188 710,07

f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3 656 721,12

g) pozostałe koszty rodzajowe 1 625 051,79

b) zużycie materiałów i energii 4 469 970,22

c) usługi obce 14 742 677,05

d) podatki i opłaty 528 120,36

Koszty rodzajowe

a) amortyzacja 2 176 095,99

2. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i

produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji

sprzedaży produktów i świadczenia usług

Struktura rzeczowa przychodów

Dane o kosztach (tylko w przypadku gdy jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym)

nota 2



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

zysk / strata brutto 7 003 940,63

139 072,01

przychody nie podatkowe

rozwiązanie rezerw

odsetki naliczone

dywidendy otrzymane

(+) koszty nkup 15 221 568,31

rezerwa na świadczenia emerytalno-rentowe

odpisy aktualizujące należności 

rezerwa na koszty bieżące

rezerwa na urlopy 

darowizny

odsetki budżetowe

kary, grzywny, mandaty

reprezentacja

VAT nkup

niewypłacone wynagrodzenia z tyt.umów o pracę

niewypłacone wynagrodzenia z tyt.umów zlecenie 29,91

niezapłacone składki ZUS 142 236,42

koszty dotyczące lat ubiegłych

pozostałe

138 914,36

zapłacone odsetki od kredytów

zapłacone składki ZUS

rezerwa na badanie bilansu 

zapłacone odsetki

wypłacone umowy zlecenia

utworzenie rezerwy podatkowej

4 509,98

(-) koszty nkup z lat poprzednich stanowiące kup w roku 

obrotowym

134 404,38

1 242,19

wydatki nieudokumentowane i 

niespełniające cech dowodu księgowego
185,69

157,07

1 252,24

131,60

67 055,42

0,00

359,05

amortyzacja statutowa 2 176 095,99

0,00

0,00

0,00

0,00

498 013,80

koszty sfinansowane z dotacji 

budżetowych oraz pomocy bezzwrotnej
12 334 808,93

1 397,25

0,00

137 674,76

0,00

Nie dotyczy

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego

(zysku, straty) brutto

(-) przychody niepodlegające 

opodatkowaniu Podstawa prawna

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie dotyczy

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do

zaniechania w roku następnym

nota 2



Dochód 21 947 522,57

(-) odliczenia od dochodu 0,00

Podstawa opodatkowania 1 726,60

Podstawa PDOP (po zaokrągleniu) 1 726,00

Podatek dochodowy 328,00

zmiana podatku odroczonego

Razem podatek dochodowy 328,00

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Planowane nakłady 7 891 000,00

w tym planowane nakłady na ochronę środowiska 0,00

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły

incydentalnie

Nie dotyczy

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Poniesione nakłady 585 358,79

w tym poniesione nakłady na ochronę środowiska 0,00

Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku

obrotowym

Nie dotyczy

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt

wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nie dotyczy

darowizny

straty z lat ubiegłych

nota 2



3.

4.1

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 11 864 700,93

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -593 060,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 142 591,85

Zmiana stanu środków pieniężnych netto 11 414 232,78

Środki pieniężne na początek roku obrotowego 19 939 530,55

Środki pieniężne na koniec roku obrotowego 31 353 763,33

Uzgodnienie przepływów netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią (przy 

stosowaniu metody bezpośredniej)

(w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych 

pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny)

3. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z

późn. zm.) składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych zostały wycenione na dzień

bilansowy po obowiązujących na ten dzień średnich kursach ustalonych dla określonych walut przez

Narodowy Bank Polski. Walutą, którą należało objąć w spółce wyceną na dzień 31.12.2018 r. było euro

(EUR). Podstawą wyceny była tabela A kursów średnich nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018 r.,

według której kurs średni EUR wynosił 4,30 PLN

4. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych (przy 

stosowaniu metody bezpośredniej i pośredniej)

nota 3



5.1.

5.2.

5.3.

Razem

249

72

19

340

5.4.

5.5.

5.6.

Usługi doradztwa podatkowego

Pozostałe usługi

21 405,00

Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania

sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 21 405,00

Inne usługi poświadczające

Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym

w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich

głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub

umorzonych, a także zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń

wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów

Nie dotyczy

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym

w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla

każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkie zobowiązania wynikające z emerytur i

świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązania

zaciągnięte w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

organu

Zarząd Stowarzyszenia nie jest zatrudniony - pełni funkcje społecznie.

Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym

Dział pedagogiczny

Dział administracyjny

Dział techniczny

5. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów

nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację

majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

Transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze

stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w

międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr

1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania

międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter

związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi

dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z

wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny

ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

nota 5



6.1

6.2

6.3

6.4

Nie dotyczy

Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem zapewniające porównywalność danych sprawozdania

finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie dotyczy

Dokonane w roku obrotowym zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny, jeżeli

wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich

przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu)

własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z 

6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w

roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

Nie dotyczy

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w

sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 

nota 6



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Nie dotyczy

7.6. Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz forma prawna każdej z

jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność 

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na

najwyższym/najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka, oraz miejscu, w

którym sprawozdanie to jest dostępne

- nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym

szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji

Nie dotyczy

- podstawowych wskaźnikach ekonomiczno- finansowych, charakteryzujących działalność jednostek

powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym.

Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze

zwolnienia lub wyłączeń informacje o:

 - podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,

Nie dotyczy

Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie

głosów w organie stanowiącym Spółki

Nie dotyczy

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nie dotyczy

Nie dotyczy

7. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach niepodlegających konsolidacji

nota 7



8.1.

8.2. Informacje o spółkach, z którymi połączenie nastąpiło rozliczone metodą łączenia udziałów

Nie dotyczy

8. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Informacje o spółce, z którą nastąpiło połączenie rozliczone metodą nabycia

Nie dotyczy
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9.

10.

10. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Inne informacje niż wymienione w pozostałych notach, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę 

Nie dotyczy

9. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności opis tych niepewności

oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera

korekty z tym związane oraz opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na

celu eliminację niepewności

Nie dotyczy

nota 9, 10
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