Sprawozdanie finansowe
stowarzyszenia Tak dla Łodzi za rok 2019
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
1. Nazwa, siedziba, adres, numer we właściwym rejestrze sądowym
Tak dla Łodzi (poprzednia nazwa: Stowarzyszenie koalicja „TAK!”)
NIP: 9820380182
REGON: 380075319
KRS: 0000730026
Adres: ul. Władysława Umińskiego 6 lok. 24, 93-259 Łódź; email: takdlalodzi@gmail.com
2. Forma prawna
Stowarzyszenie
3. Celem działania jednostki jest realizacja zadań statutowych polegających na:
-

propagowanie idei praw i swobód obywatelskich, sprawiedliwości społecznej, silnego i niezależnego samorządu w
Polsce,
promowanie i wspieranie procesów rozwoju lokalnego, w szczególności strategicznego rozwoju miast,
działanie na rzecz stanowienia prawa przyjaznego obywatelkom i obywatelom, przestrzeganie fundamentalnych
zasad konstytucyjnych,
wszechstronny rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza działalności społecznej na rzecz rozwoju
samorządności lokalnej i demokracji w Polsce,
upowszechnianie zasad demokratycznego państwa prawa oraz przejrzystości w życiu publicznym,
sprawowanie społecznej kontroli nad instytucjami publicznymi oraz przeciwdziałanie patologiom w życiu publicznym
i społecznym,
propagowanie idei równouprawnienia, w szczególności równych praw kobiet i mężczyzn i przeciwdziałanie wszelkim
formom dyskryminacji i wykluczeń,
działanie na rzecz propagowania idei przyjaznego, sprawiedliwego i świeckiego państwa,
dostęp obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości,
działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy miedzy społecznościami,
działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju,
ochrona zabytków i tożsamości kulturowo-historycznej miast,
poprawa jakości polityk publicznych i ich realizacji, w szczególności w obszarze zdrowia, spraw społecznych,
mieszkalnictwa, zarządzania samorządem, partycypacji, kultury, środowiska, planowania przestrzennego,
rewitalizacji, edukacji, zrównoważonej mobilności i gospodarki opartej o zasady solidarności społecznej.

4. Organem rejestrowym jest
Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Jednostka została powołana na czas
nieokreślony
6. Okres objęty sprawozdaniem
01.01.2019-31.12.2019
7. Nie są to dane łączne
8. Założono kontynuację działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie jej
kontynuowania
9. Nie zastosowano łączenia
10. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.
……………………………………….
Daniel WALCZAK
Prezes Zarządu

……………………………………….
Michał GAUZA
Członek Zarządu

……………………………………….
Aleksandra KNAPIK
Sekretarz Zarządu

……………………………………….
Martyna URBAŃCZYK
Członek Zarządu

……………………………………….
Mariusz SOKOŁOWICZ
Skarbnik Zarządu

……………………………………….
Tomasz GANICZ
Członek Zarządu

Data: 03.03.2020

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2019
na podstawie załącznika 6 – ustawy o rachunkowości

Poz.

Wyszczególnienie

Kwota za rok
poprzedni

Kwota za rok
obrotowy

1

2

3

4

A.
I
II
III
B.
I
II
III
C.

Przychody z działalności statutowej
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
Przychody z pozostałej działalności statutowej
Koszty działalności statutowej
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
Koszty pozostałej działalności statutowej
Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)

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

8746,52
8746,52
0,00
0,00
2661,58
2661,58
0,00
0,00
6084,94

D.
E.
F.

Przychody z działalności gospodarczej
Koszty działalności gospodarczej
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

G.

Koszty ogólnego zarządu

0,00

0,00

H.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)

0,00

6084,94

I.
J.

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

0,00
0,00

0,00
0,00

K.
L.

Przychody finansowe
Koszty finansowe

0,00
0,00

0,00
0,00

M.
N.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)

0,00

6084,94

Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (M-N)

0,00
0,00

0,00
6084,94

O.
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BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019
na podstawie załącznika 6 – ustawy o rachunkowości
AKTYWA
Wyszczególnienie aktywów
1
A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

Aktywa razem

Stan aktywów na dzień:
01.01.2019
2

31.12.2019
3

0,00

0,00

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

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

0,00

6996,52

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

0,00
0,00
0,00
6996,52

0,00

1750,00

0,00

8746,52

PASYWA
Wyszczególnienie pasywów
1
A. FUNDUSZ WŁASNY

I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem

Stan pasywów na dzień:
01.01.2019
31.12.2019
2
3
0,00

1750,00

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

1750,00
0,00
0,00
0,00

0,00

6996,52

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

6996,52
0,00
0,00
0,00

0,00

8746,52
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INFORMACJA DODATKOWA
1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w
bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i
poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem
gwarancji i poręczeń
Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a
także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu:
a. W roku obrotowym 2019 wartość majątku trwałego wynosiła 0 zł
b. Organizacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście
c. Zobowiązania wobec budżetu państwa i gminy z tytułu praw własności budynków i budowli
nie występują.
d. W prezentowanym roku obrotowym jednostka nie utworzyła rezerw.
e. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły
f. Zobowiązania zabezpieczone na majątku nie wystąpiły
g. Zobowiązania warunkowe nie wystąpiły
4. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym:
a. Przychody i koszty nie wystąpiły
b. Odpisy aktualizujące środki trwałe nie wystąpiły
c. Odpisy aktualizujące wartość nabytych lub powstałych aktywów finansowych nie wystąpiły
d. W 2018 roku nie zaniechano żadnej działalności statutowej
e. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat dla małych jednostek
f. Inwestycje rozpoczęte, środki trwałe i prace rozwojowe na własne potrzeby nie występują
g. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe nie wystąpiły i nie planuje się takich wydatków w
roku następnym
h. W roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne
i. Podatek dochodowy nie wystąpił
j. Różnice pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym nie wystąpiły
5. Jednostka nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
6. Informacje uzupełniające:
a. Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących
nie występują
b. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów
zarządzających nie występują
c. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia, których nie uwzględniono w
sprawozdaniu
d. W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad rachunkowości.
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