
STOWARZYSZENIE  KSIĘGOWYCH  W  POLSCE
ZARZĄD  GŁÓWNY  W  WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY  W  TORUNIU

RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI, 
STOWARZYSZEŃ

I ORGANIZACJI  POŻYTKU  
PUBLICZNEGO

WYKŁADOWCA : mgr Jadwiga Kowalska – sekretarz zarządu, dyrektor
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Zarząd             
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Podstawy prawne :

�ustawa z 6 kwietnia 1984r o fundacjach

(Dz.U.z 1991r Nr 46, poz.203 z późn.zm.)

�ustawa z 7 kwietnia 1989r – prawo o 
stowarzyszeniach 

(Dz. U. z 2001r Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

�ustawa z 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2003r Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)



�ustawa z 15 lutego 1992r o podatku 
dochodowym od osób prawnych 
(Dz. U. z 2000r Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)

�ustawa z 29 września 1994r o rachunkowości 
(Dz. U. z 2002r Nr 76, poz. 694 z późn.zm.)

�rozporządzenie Min.Fin. z 15 listopada 2001r 
w sprawie szczegółowych zasad 
rachunkowości dla niektórych jednostek 
niebędących spółkami handlowymi, 
nieprowadzących działalności gospodarczej   
(Dz. U. Nr 137, poz. 1539 z późn.zm.)



�rozporządzenie Min. Fin. z 23 grudnia 2004r 

w sprawie obowiązku badań sprawozdań
finansowych organizacji pożytku publicznego 

(Dz. U. z 2004r Nr 285, poz. 2852)



1. Z funduszu statutowego 
nie pokrywa się straty

�Pytanie: Niewielkie nadwyżki przychodów 
nad kosztami w stowarzyszeniu 
nieprowadzącym działalności 
gospodarczej były księgowane na 
zwiększenie funduszu statutowego. 
Jeżeli np. w kolejnym roku wystąpi strata –
to czy można jej pokrycie-sfinansować, 
zmniejszając fundusz statutowy, zamiast 
księgować ją w koszty następnego roku? 



Odpowiedź :

Ujemna różnica pomiędzy przychodami, a 
kosztami (strata), ustalona w rachunku wyników, 
zwiększa - po zatwierdzeniu rocznego 
sprawozdania finansowego - koszty w następnym 
roku obrotowym. Rozp. Min. Fin. z dnia 15 
listopada 2001 r. nie przewiduje możliwości 

pokrycia straty poprzez zmniejszenie funduszu 

statutowego.



W stowarzyszeniu fundusz statutowy 
wchodzi :

�w skład funduszy własnych, obok

�funduszu z aktualizacji wyceny oraz

�wyniku finansowego netto za rok 
obrotowy.



Fundusze własne

ujmuje się w księgach rachunkowych

�z podziałem na ich rodzaje 

�według zasad określonych przepisami 
prawa i postanowieniami statutu lub umowy 
o utworzeniu jednostki 

(art. 36 ust. 1 ustawy o rachunkowości). 



W przypadku funduszy własnych mają
zastosowanie przepisy :

�ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. –
Prawo o stowarzyszeniach 

�oraz postanowienia zawarte w statucie 
danego stowarzyszenia.



Majątek stowarzyszenia
powstaje :

� ze składek członkowskich, 
� darowizn, 
� spadków, 
� zapisów, 
� dochodów z własnej działalności, 
� dochodów z majątku stowarzyszenia 
� z ofiarności publicznej 
(art. 33 ust. 1 - Prawo o stowarzyszeniach).



W załączniku nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Finansów 

z dnia 15 listopada 2001 r. 

w pasywach są wymienione następujące 
składniki funduszy własnych:



A. Fundusze własne
I.   Fundusz statutowy
II.  Fundusz z aktualizacji wyceny
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
1. Nadwyżka przychodów nad     
kosztami (wielkość dodatnia)

2. Nadwyżka kosztów nad przychodami 
(wielkość ujemna)



�Fundusz statutowy stowarzyszenia to 
fundusz podstawowy, tworzony na 
podstawie przepisów prawa i statutu, 
przeznaczony na finansowanie 
działalności statutowej.
Fundusz ten może zwiększać dodatnia 
różnica pomiędzy przychodami, a 
kosztami, czyli dodatni wynik finansowy 
netto za poprzedni rok obrotowy.



Różnica pomiędzy przychodami a kosztami 
ustalona w rachunku wyników, zwiększa –
po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania 
finansowego - odpowiednio przychody lub koszty 
w następnym roku obrotowym.

Różnicę dodatnią można zaliczyć na 
zwiększenie funduszu statutowego

(§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 15 listopada 2001r.).



Ujemna różnica pomiędzy przychodami,
a kosztami (strata), ustalona w rachunku 
wyników, zwiększa - po zatwierdzeniu rocznego 
sprawozdania finansowego - koszty w następnym 
roku obrotowym. Rozp.Min.Fin. z dnia 15 
listopada 2001r. nie przewiduje możliwości 
pokrycia straty poprzez zmniejszenie 
funduszu statutowego.



Trzeba tu jednak zauważyć, że w sytuacji 
gdy występuje strata finansowa netto za 
dany rok obrotowy, to fundusz statutowy 
uzupełnia niedobór funduszy własnych 
stowarzyszenia, spowodowany 
wystąpieniem tej straty.



PRZYKŁAD  1

Stowarzyszenie JODŁA w roku 200x 
poniosło stratę na działalności 16 800 zł.

Fundusz statutowy stowarzyszenia na dzień
31.12.200x r. wynosił 154 300 zł. 
W bilansie sporządzonym na dzień
31.12.200x r. fundusze własne, 
prezentowane w pasywach, przedstawiają
się następująco:



137 500 zł

154 300 zł

-

-16 800 zł

-16 800 zł

A. Fundusze własne

I. Fundusz statutowy

II. Fundusz z aktualizacji wyceny

III. Wynik finansowy netto za rok   

obrotowy

1. Nadwyżka przychodów nad 

kosztami (wielkość dodatnia)

2. Nadwyżka kosztów nad 

przychodami 
(wielkość ujemna)



SCHEMAT. EWIDENCJA ROZLICZENIA WYNIKU      

FINANSOWEGO W STOWARZYSZENIU

721 250 131
Przychody z działalności statutowej    Rozrachunki z członkami organizacji          Rachunek  bieżący

1  2

820 722
Rozliczenie wyniku finansowego                Koszty realizacji 

zadań statutowych

3 4

801
Fundusz  statutowy

5



Otrzymane składki statutowe 
od członków stowarzyszenia
zalicza się do przychodów jednostki tego 
okresu sprawozdawczego, w którym 
następuje wpłata składek. 
Składki statutowe zwiększają fundusz 
statutowy jednostki poprzez rozliczenie 
wyniku finansowego danego roku 
obrotowego.



Fundusz statutowy organizacji jest 
tworzony na podstawie przepisów prawa
i statutu jednostki, a przeznaczony na 
finansowanie jej działalności statutowej. 
Zasady wykorzystania funduszu 
statutowego powinny być opisane 
w statucie jednostki.



UWAGA!

W informacji dodatkowej, w każdym roku 
obrotowym, podaje się dane o źródłach 
zwiększenia i sposobie wykorzystania 
funduszu statutowego.
(§ 3 ust. 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 15 listopada 2001 r.).



2. Ewidencja nakładów na     
budowę garażu i jego     

amortyzacja

Stowarzyszenie nieprowadzące działalności 
gospodarczej wybudowało garaż na obcym 
gruncie użytkowanym na podstawie umowy 
użyczenia. 
Pytanie :

Jak księgować nakłady na budowę i czy 
stanowią one koszty statutowe?



Odpowiedź

Nakłady poniesione na budowę garażu, 
który będzie w przyszłości,po zakończeniu 
budowy,użytkowany przez stowarzyszenie 
stanowią w okresie realizacji inwestycji 
budowlanej wartość środków trwałych 
w budowie i nie mogą zostać zaliczone
w poczet kosztów statutowych. 



Natomiast po zakończeniu budowy garażu i 
po przyjęciu tego środka trwałego do 
użytkowania wartość poniesionych 
nakładów, które wyznaczą jednocześnie 
wartość początkową użytkowanego środka 
trwałego, zaliczona zostanie w poczet 
kosztów statutowych jednostki w drodze 
dokonywania odpisów amortyzacyjnych. 



Odpisów amortyzacyjnych od użytkowanego 
środka trwałego należy dokonywać przez 
okres jego ekonomicznej użyteczności, 
który w przypadku wspomnianego garażu 
może być wyznaczony okresem dzierżawy 
gruntu, na którym garaż ten został
postawiony.



3. Czy stowarzyszenie musi     
złożyć bilans w sądzie ?

Stowarzyszenie zarejestrowane na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. 

o Krajowym Rejestrze Sądowym 

(t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 17, poz. 209 z późn. zm.) 
nie ma obowiązku składania sprawozdania 

finansowego do organu rejestrowego

chyba że :



Stowarzyszenie nie prowadzi działalności 
gospodarczej, lecz ma status organizacji 
pożytku publicznego to wówczas będzie 
podlegało badaniu przez biegłego 
rewidenta, jeżeli spełnione zostaną łącznie 
następujące warunki, czyli :



1) realizowane są zadania publiczne 
zlecone, jako powierzone do wykonania 
lub do wspierania zadania publicznego, 
oraz

2) otrzymano w roku obrotowym łączną
dotację zadań określonych w pkt.1)        
w wysokości co najmniej 50.000 zł, oraz



3) osiągnięto w roku obrotowym przychody     
w wysokości co najmniej 3.000.000 zł.



Obowiązek badania sprawozdania dotyczy 
rocznych sprawozdań finansowych 
organizacji pożytku publicznego 
sporządzonych za rok obrotowy następujący 
po roku, w którym organizacje te spełniły 
łącznie w/w wymienione warunki.



Wynika to z §1 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004r 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań
finansowych organizacji pożytku 
publicznego.

(Dz. U. Nr 285, poz. 2852). 



4. Wartość pracy wolontariusza 
nie jest kosztem

Z punktu widzenia ustawy o rachunkowości 
nie ma podstaw do zaliczenia wartości tego 
typu świadczeń do kosztów organizacji. §2 
ust.3 rozp. Min. Fin. z 15 listopada 2001r    
w sprawie szczegółowych zasad 
rachunkowości dla niektórych jednostek nie 
będących spółkami handlowymi, 
nieprowadzących działalności gospodarczej 
określa, że 



do kosztów działalności jednostki 
zalicza się m.in.. :

�wynagrodzenia, 

�ubezpieczenia społeczne

�inne świadczenia na rzecz pracowników i 
innych osób. 



Warunkiem poniesienia kosztu jest więc 
wykonanie świadczenia (zapłata 
wynagrodzenia).

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że 
ustawa o podatku dochodowym od osób 
prawnych, w art. 12 ust. 4 pkt. 16, wyłącza 
z przychodów do opodatkowania



Wartość świadczeń wolontariuszy 
udzielanych na zasadach określonych 

w przepisach o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.



DZIĘKUJE  ZA  UWAGĘ


