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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 ROK 

1. Stowarzyszenie MANKO z siedzibą w Krakowie, ul. Siarczki 16 prowadzi działalność, mającą 

na celu promowanie wolności słowa i demokracji, świadomych, aktywnych 

i odpowiedzialnych postaw społecznych, etyki biznesu i działań antykorupcyjnych, 

wrażliwości społecznej i ekologicznej, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego 

i projektów prospołecznych, rozwoju kulturalnego środowiska studenckiego, integracji 

międzykulturowej oraz programów koordynowanych przez Unię Europejską. Przede 

wszystkim jednak Stowarzyszenie MANKO z siedzibą w Krakowie prowadzi szereg działań 

i kampanii społecznych mających propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyki 

prozdrowotnej oraz ochronę zdrowia i życia ludzkiego. 

Działalność została wpisana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia, XI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 04.01.2005 roku pod 

numerem 0000225549. 

1. Stowarzyszenie nie posiada jednostek organizacyjnych, w związku z tym roczne 

sprawozdanie finansowe obejmować będzie tylko dane z Zarządu głównego. 

2. Odpłatana i nieodpłatna działalność statutowa Stowarzyszenia wg PKD: 

- obejmowanie patronatu medialnego nad projektami i inicjatywami realizującymi 

cele Stowarzyszenia w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom, 

- tworzenie programów promujących i wspierających zdrowy tryb życia, ochrony 

zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom, 

- publikacja materiałów statystycznych i edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia 

i przeciwdziałania uzależnieniom, 

- organizacja szkoleń, konferencji, wykładów, spotkań, kursów w zakresie ochrony 

zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom, 

- organizacja wystawa, pokazów, koncertów, konkursów związanych z ochrony 

zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom, 

- tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie 

ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom, 

- współpraca z organizacjami pozarządowymi, administracją samorządową 

i rządową, instytucjami naukowymi i gospodarczymi działającymi w dziedzinie 

ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom, 

- prowadzenie i udostępnianie internetowych serwerów, domen, list 

dyskusyjnych, tworzenie stron www w zakresie ochrony zdrowia 

i przeciwdziałania uzależnieniom 

- współpraca medialna i organizacyjna z organizacjami o podobnym profilu 

działalności z kraju i z zagranicy ( wymiany informacji, wspólne akcje medialne, 

wymiany międzynarodowe), 



- organizacja i współtworzenie akcji popularyzujących ochronę ochrony zdrowia 

i przeciwdziałania uzależnieniom, 

- prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej, szkoleniowo-edukacyjne 

i doradztwo z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom, 

- prowadzenie działalności wydawniczej, wydawanie prospektów i tytułów 

prasowych w zakresie obejmującym tematykę ochrony zdrowia i przeciwdziałania 

uzależnieniom. 

3. Dane osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: 

a) na dzień 01.01.2016 roku 

- Prezes Zarządu- Salwarowski Łukasz Edward 

- Wiceprezes Zarządu- Petryniak Magdalena 

- Członek Zarządu- Michał Bogumił Łagodzic 

b) na dzień bilansowy 31.12.2016 r. 

- Prezes Zarządu- Salwarowski Łukasz Edward 

- Wiceprezes Zarządu- Petryniak Magdalena 

- Członek Zarządu- Michał Bogumił Łagodzic 

Osoby wchodzące w skład organu nadzoru na dzień 01.01.2016 roku: 

- Andrzej Ludwik Skrzyński 

- Edward Gretschel 

- Jerzy Tadeusz Eder 

Osoby wchodzące w skład organu nadzoru na dzień bilansowy 31.12.2016 r. 

- Andrzej Ludwik Skrzyński 

- Edward Gretschel 

- Jerzy Tadeusz Eder 

4. Stowarzyszenie w 2012 roku uzyskało statut Organizacji Pożytku Publicznego. 

5. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony. 

6. Niniejsze Sprawozdanie Finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 

roku. 

7. Na dzień sporządzenia Sprawozdania Finansowego nie są nam znane okoliczności 

i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania 

przez Stowarzyszenie działalności w najbliższym okresie. Dlatego Sprawozdanie 

sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie 

krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. 

8. Przyjęte zasady rachunkowości: 

Aktywa i Pasywa na dzień bilansowy wyceniono według zasad określonych w ustawie 

o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Dz.U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi 

zmianami, w tym: 

a) stany i rozchody rzeczowe składników majątku obrotowego wycenia 



się: towary w magazynie - wg cen zakupu, 

b) przy rozchodach stosuje się zasadę pierwsze przyszło - pierwsze wyszło, 

c) należności - według kwot wymagających zapłaty, 

d) zobowiązania - według kwot wymagających zapłaty, 

e) środki pieniężne - w PLN według wartości nominalnej, wyrażone w walutach 

obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej 

waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Rozchód środków pieniężnych 

na rachunkach walutowych wycenia się metodą pierwsze przyszło - pierwsze 

wyszło (FIFO), 

f) środki trwałe - według cen nabycia, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub 

umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Dla środków 

trwałych o wartości równej lub przewyższającej 3.500,00 PLN odpisów 

amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia ich 

wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych 

dokonuje się zgodnie z planem amortyzacji, począwszy od miesiąca następnego po 

miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego do użytkowania, 

g) niskocenowe składniki majątkowe długotrwałego użytkowania o wartości 

niższej niż 3.500,00 PLN zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio 

w zużycie materiałów, z pominięciem ewidencji bilansowej, spółka uznaje koszt 

urlopów pracowniczych w okresie ich wykorzystania - zgodnie z uprawnieniami 

wynikającymi z kodeksu pracy.



STOWARZYSZENIE MANKO, UL. SIARCZKI 16, 30-698 KRAKÓW 

 

zatwierdzono przez: 

RACHUNEK WYNIKÓW na dzień 31-12-2016 r. 

 

osoba sporządzająca: 

Kraków, 31 marzec 2017 rok  

Pozycja Wyszczególnienie 
Kwota za rok poprzedni Kwota za rok obrotowy 

2015 2016 

1 2 3 4 

A Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zm 399 905,47 zł 386 711,09 zł 

B Koszty podstawowej działalności operacyjnej: 471 907,53 zł 362 551,81 zł 

I Amortyzacja - zł - zł 

II Zużycie materiałów i energii - zł - zł 

III Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - zł 101 153,00 zł 

IV Pozostałe koszty - zł - zł 

C Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów - zł - zł 

D Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów - zł - zł 

E Podatek dochodowy - zł - zł 

F Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym: - 72 002,06 zł 24 159,28 zł 

I Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) - zł 24 159,28 zł 

II Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) - 72 002,06 zł - zł 
sporządzono wewnętrznie w ramach Organizacji 
 



STOWARZYSZENIE MANKO, UL. SIARCZKI 16, 30-698 KRAKÓW 

 

BILANS za rok 2016 R. 

 

sporządzono wewnętrznie w ramach Organizacji 

osoba sporządzająca: zatwierdzono przez: 

Kraków, 31 marzec 2017 rok 

Wiersz AKTYWA 
Stan na 

Wiersz PASYWA 
Stan na 

31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A Aktywa trwałe, w tym środki trwałe 
- zł - zł 

A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 39 852,78 zł 64 012,06 zł 

I Kapitał (fundusz) podstawowy 111 854,84 zł 39 852,78 zł 

B Aktywa obrotowe, w tym: 
43 643,06 zł 70 952,79 zł 

B 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 3 790,28 zł 6 940,73 zł 

I Zapasy - zł - zł 
I Rezerwy na zobowiązania 

- zł - zł II Należności krótkoterminowe 6 276,09 zł 9 657,00 zł 

C 
Należne wpłaty na kapitał ( fundusz) podstawowy - zł - zł II Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - zł - zł 

D Udziały (akacje) własne - zł - zł 
 SUMA BILANSOWA 43 643,06 zł 70 952,79 zł  SUMA BILANSOWA 43 643,06 zł 70 952,79 zł 

 


