
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

STOWARZYSZENIA LIBERTARIAŃSKIEGO ZA ROK 2016 

 
WPROWADZENIE: 

 
Stowarzyszenie Libertariańskie  jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia–Fabrycznej pod nr 

KRS 0000475060. Stowarzyszenie ma nadany numer identyfikacji podatkowej – NIP  8971803220, oraz numer 

identyfikacyjny REGON 360169993. 

 
CELE STOWARZYSZENIA: 

 
a) promowanie wolności w zakresach: światopoglądu, edukacji, ochrony zdrowia, ubezpieczeń, ekonomii, 

prowadzenia działalności gospodarczej, informacji i prawa do obrony, 

 b) działalność kulturalna, w szczególności wspieranie i promowanie kultury wolnościowej, 

 c) utrwalanie i promowanie idei klasycznego liberalizmu i libertarianizmu,  

d) rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, dotyczącej aspektów społecznych, politycznych i 

ekonomicznych  

e) promowanie odpowiedzialności i zaangażowania obywatelskiego, 

 f) kształtowanie pozytywnych relacji w społeczeństwie,  

g) działalność oświatowa, edukacyjna i wychowawcza, w tym prowadzenie i wspieranie edukacji nieformalnej,  

h) wspieranie i prowadzenie działalności charytatywnej (dobroczynnej),  

i) działanie na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na rzecz integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej,  

j) podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie społeczeństwa w rozwiązywanie problemów 

społecznych,  

k) integracja międzypokoleniowa,  

l) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 

tych rodzin i osób, 

 m) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,  

n) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 

pracy, 

 o) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

p) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

 q) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,  

r) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i 

wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,  

s) działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,  

t) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania 

wspomagające rozwój demokracji,  

u) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,  

v) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,  



w) rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami 

 
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku 

obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Wykazane w bilansie na koniec 

roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad 

rachunkowości. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując jednakowego grupowania 

operacji gospodarczych. Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe aby informacje z nich 

wynikające były porównywalne w kolejnych latach.  
 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA: 

 
1.    Struktura przychodów działalności 

Przychody z działalności statutowej 4042,38 zł 

I. Składki członkowskie 3890,00 zł 

II. Inne przychody określone statutem 152,38 zł 

1. Darowizny 129,38 zł 

2. Darowizny - "złotówka dla organizacji wolnorynkowej" 23,00 zł 

  

Przychody finansowe 20,94 zł 

 

2.    Struktura kosztów działalności 

Koszty administracyjne 1723,50 zł 

1. Usługi obce 1689,82 zł 

  Delegacje 307,78 zł 

  Plakaty Bydgoszcz 300 zł 

  Ksero 9,40 zł 

  Kostki do mikrofonu 295,20 zł 



  Poligrafia 137,04 zł 

  Wynajem sali w Poznaniu 50,00 zł 

  Wizyta Vita Jedlicki w Poznaniu – wynajem pomieszczeń 590,40 zł 

2. Zużycie materiałów i energii 33,68 zł 

  Książka "Historia naturalna ludzkiego myślenia" 33,68 zł 

  

Pozostałe koszty 500,00 zł 

Pakiet mecenasa filmu "Zapomniani. Historia krakowskiej szkoły ekonomicznej" 500,00 zł 

 
3.    WYNIK FINANSOWY 

Działalność Stowarzyszenia zamknęła się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 1839,82 zł. 


