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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 
 
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi 
zmianami) Zarząd Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów 
przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się:   
   
 
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie 

aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.944,92 złotych; 
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 

2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.220,63 złotych; 
4. informacja dodatkowa. 
 
 
 
 
 
 

Joanna Grabowska 
Przewodnicząca Zarządu 

 
 
 
 

 Sylwia Zysek 
Wiceprzewodnicząca Zarządu 
 
 
 

Maciej Giers 
Wiceprzewodniczący Zarządu 
 
 
 

 Marta Rybińska 
Sekretarz Generalny 

 
 
 
 

Joanna Śnieg 
Skarbnik 

 
 
 
 
 

 Kinga Sroka 
Rzecznik Prasowy 

 
 
 
 
 

Krzysztof Kamiński 
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych 
 
 
Warszawa, dnia 30.04.2018 r. 
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
1. STOWARZYSZENIE FORUM MŁODYCH DYPLOMATÓW z siedzibą 

w Warszawie, ul. Astronautów 6/8 zarejestrowane w Sądzie Rejonowym 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000167532.  
 
Celem działania Stowarzyszenia są: 
1) propagowanie wartości demokratycznych, dialogu międzykulturowego 

oraz idei zjednoczonej Europy; 
2) promowanie dorobku międzynarodowego w dziedzinie systemów 

prawnych, politycznych i ekonomicznych; 
3) promowanie Rzeczypospolitej Polskiej i wzmacnianie jej pozycji 

na arenie międzynarodowej; 
4) budowanie przyjaznych relacji pomiędzy Rzeczpospolitą Polską 

a państwami trzecimi oraz ich obywatelami; 
5) wspieranie młodych liderów społecznych; 
6) wzmacnianie roli organizacji pozarządowych w tworzeniu i realizacji 

polskiej polityki zagranicznej; 
7) wspieranie działalności organizacji i instytucji Polonii oraz Polaków 

za granicą; 
8) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji 

cudzoziemców; 
9) organizowanie wolontariatu krajowego i międzynarodowego; 
10) upowszechnianie wiedzy z zakresu dyplomacji, stosunków 

międzynarodowych oraz polityki zagranicznej Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

 
Podstawowym przedmiotem działalności Stowarzyszenia są: 
1) działalność prawnicza; 
2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 
3) działalność portali internetowych; 
4) pozostała działalność wydawnicza. 
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W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: 
Joanna Grabowska Przewodnicząca 
Sylwia Zysek Wiceprzewodnicząca 
Maciej Giers 
Marta Rybińska 

Wiceprzewodniczący 
Sekretarz Generalny 

Joanna Śnieg Skarbnik 
Kinga Sroka Rzecznik Prasowy 
 
W skład organu nadzoru – Komisji Rewizyjnej wchodzą: 
Artur Inderike Przewodniczący 
Marcel Lesik Sekretarz 
Paulina Styczeń Członek 
  

2. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 
 

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu dalszej 
kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. 
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności.   

 
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg 

rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie 
z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną 
i wprowadzoną do stosowania postanowieniami Stowarzyszenia: 
1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych; 
2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania 

wyniku finansowego; 
3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan 

kont; 
4) system ochrony danych i ich zbiorów; 
5) bilans oraz rachunek zysków i strat sporządza się według zasad 

określonych w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi 
zmianami). 
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Zasady, metody i wzory zostały wybrane spośród możliwych do 
stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą 
i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni. 
Rachunek zysków i strat sporządzono w układzie kalkulacyjnym.   

 
 
 

Joanna Grabowska 
Przewodnicząca Zarządu 
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Sekretarz Generalny 

 
 
 
 

Joanna Śnieg 
Skarbnik 

 
 
 
 
 

 Kinga Sroka 
Rzecznik Prasowy 

 
 
 
 
 

Krzysztof Kamiński 
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych 
 
 
Warszawa, dnia 30.04.2018 r. 
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AKTYWA
Stan aktywów na:

Wyszczególnienie aktywów początek roku koniec roku
1 2 3

A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00

   I.   Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
   II.  Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
   III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
   IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
   V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 25 091,51 16 944,92

   I.   Zapasy 0,00 0,00
   II.  Należności krótkoterminowe 1 825,48 2 149,56
   III. Inwestycje krótkoterminowe 23 266,03 14 795,36
   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. NALEŻNE WPŁATY NA FUNDUSZ STATUTOWY 0,00 0,00

Aktywa razem 25 091,51 16 944,92

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów początek roku koniec roku
1 2 3

A. FUNDUSZ WŁASNY 15 660,37 14 439,74

   I.   Fundusz statutowy 10 523,95 10 523,95
   II.  Pozostałe fundusze 71 899,22 71 899,22
   III. Zysk (strata) z lat ubiegłych -64 636,16 -66 762,80
   IV. Zysk (strata) netto -2 126,64 -1 220,63

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 9 431,14 2 505,18

   I.   Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
   II.  Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
   III. Zobowiązania krótkoterminowe 9 431,14 2 505,18
   IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

Pasywa razem 25 091,51 16 944,92

Warszawa, dnia 30.04.2018 r.

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

Stan pasywów na:

                    na podstawie załącznika nr 6 - ustawy o rachunkowości

Joanna Grabowska                          Sylwia Zysek                                  Maciej Giers
Przewodnicząca Zarządu           Wiceprzewodnicząca Zarządu         Wiceprzewodniczący Zarządu

Marta Rybińska                             Joanna Śnieg                                  Kinga Sroka
Sekretarz Generalny                             Skarbnik                                 Rzecznik Prasowy

Krzysztof Kamiński
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych
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poprzedni bieżący
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 85 170,90 33 704,00
I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 85 130,25 33 277,02
II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00
III  Przychody z pozostałej działalności statutowej 40,65 426,98

B. Koszty działalności statutowej 78 730,29 16 797,57
I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 78 730,29 16 797,57
II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00
III  Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 6 440,61 16 906,43

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00
E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 8 597,60 17 696,37

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -2 156,99 -789,94 

I. Pozostałe przychody operacyjne 30,35 0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 168,00

K. Przychody finansowe 0,00 10,52
L. Koszty finansowe 0,00 273,21

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -2 126,64 -1 220,63 
N. Podatek dochodowy 0,00 0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N) -2 126,64 -1 220,63 

Warszawa, dnia 30.04.2018 r.

Poz Wyszczególnienie  Kwota za rok obrotowy 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony

na podstawie załącznika nr 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Joanna Grabowska                          Sylwia Zysek                                  Maciej Giers
Przewodnicząca Zarządu           Wiceprzewodnicząca Zarządu         Wiceprzewodniczący Zarządu

Marta Rybińska                             Joanna Śnieg                                  Kinga Sroka
Sekretarz Generalny                             Skarbnik                                 Rzecznik Prasowy

Krzysztof Kamiński
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych
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INFORMACJA DODATKOWA 
 
1. Zobowiązania i należności finansowe: 
 

Zobowiązania Kwota 
Zobowiązania długoterminowe 
 
Zobowiązania krótkoterminowe 
w tym: 
 
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 
w tym: 
 
 z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy 
 z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 

oraz innych tytułów publicznoprawnych 
 inne 
 
Zobowiązania razem 

0,00 
 

2.505,18 
 
 

2.505,18 
 
 

1.286,88 
 

363,38 
854,92 

 
2.505,18 

 
Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych 
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań 
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 
 

Należności Kwota 
Należności długoterminowe 
 
Należności krótkoterminowe 
w tym: 
 
Należności wobec pozostałych jednostek 
w tym: 
 
 z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy 
 z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 

oraz innych tytułów publicznoprawnych 
 inne 
 
Należności razem 

0,00 
 

2.149,56 
 
 

2.149,56 
 
 

394,53 
 

1.171,00 
584,03 

 
2.149,56 

 
 
2. Zaliczki, pożyczki i kredyty udzielone członkom organów 

administracyjnych, zarządzających i nadzorujących oraz 
zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji 
i poręczeń: 
Nie wystąpiły. 
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3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach: 
 
1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych 

 
a) środki trwałe wartość początkowa:  

       
Wyszczególnienie 

wg pozycji 
bilansowych 

Wartość 
początkowa 

na początek roku 
obrotowego 

Zwiększenia 
 

Zmniejszenia 
 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

 
Środki trwałe razem 10.756,00 - - 10.756,00 

 
b) umorzenie środków trwałych:        

 
Wyszczególnienie 

wg pozycji 
bilansowych 

(środków trwałych) 

Dotychczasowe 
umorzenie na 
początek roku 
obrotowego 

Zwiększenia 
 

Zmniejszenia 
 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

Umorzenie środków 
trwałych razem 10.756,00 - - 10.756,00 

 
2) Inwestycje 

 
Inwestycje Kwota 

Inwestycje długoterminowe 
 
Inwestycje krótkoterminowe 
w tym: 
 
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 
 
Inwestycje razem 

0,00 
 

14.795,36 
 
 

14.795,36 
 

14.795,36 
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4. Struktura zrealizowanych przychodów: 
 

Przychody Kwota 
Przychody z działalności statutowej 
w tym: 
 
1) Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
    w tym: 

 przychody z tyt. składek członkowskich 
 przychody z dotacji 
 przychody z darowizn 
 przychody z 1% podatku dochodowego osób fizycznych 

 
2) Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 
 
3) Przychody z pozostałej działalności statutowej 
 
Przychody z działalności gospodarczej 
 
Pozostałe przychody operacyjne 
 
Przychody finansowe 
w tym dodatnie różnice kursowe 
 
Przychody razem 

33.704,00 
 
 

33.277,02 
 

10.140,00 
20.422,02 
1.750,00 

965,00 
 

0,00 
 

426,98 
 

0,00 
 

0,00 
 

10,52 
10,52 

 
33.714,52 

 
5. Struktura poniesionych kosztów: 
 

Koszty Kwota 
Koszty działalności statutowej 
w tym: 
 
1) Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
     
2) Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 
 
3) Koszty pozostałej działalności statutowej 
 
Koszty działalności gospodarczej 
 
Koszty ogólnego zarządu 
 
Pozostałe koszty operacyjne 
 
Koszty finansowe 
w tym dodatnie różnice kursowe 
 
Koszty razem 

16.797,57 
 
 

16.797,57 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

17.696,37 
 

168,00 
 

273,21 
273,21 

 
34.935,15 
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6. Fundusz statutowy i pozostałe fundusze:  
Na fundusz statutowy składa się fundusz członkowski, który na dzień 
31.12.2017 r. wynosi 10.523,95 zł. Fundusz w ciągu roku obrotowego 
nie uległ zmianie. 

 
Na pozostałe fundusze składa się fundusz zapasowy, który na dzień 
31.12.2017 r. wynosi 71.899,22 zł. Fundusz w ciągu roku obrotowego 
nie uległ zmianie. 
 
Fundusz rezerwowy w naszym Stowarzyszeniu nie występuje.  
 

7. Uzyskane przychody i poniesione koszty oraz sposób 
wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych:  
W roku 2017 przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych wyniosły 965,00 zł. 
Środki te nie zostały wykorzystane w roku obrotowym. 
 

8. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, 
wyrażonych w walutach obcych: 
Dla potrzeb wyceny bilansowej został zastosowany średni kurs NBP 
z dnia 29.12.2017 r. – Tabela 251/A/NBP/2017 – 1 EUR = 4,1709 PLN.  

 
9. Informacja dotycząca zysku lub straty za rok obrotowy: 

Stowarzyszenie w roku 2017 poniosło stratę w wysokości 1.220,63 zł. 
Strata była spowodowana wysokimi kosztami ogólnego zarządu, 
w związku z organizacją 15 urodzin Stowarzyszenia oraz 
opracowaniem nowego logo i strony internetowej. 
W bilansie otwarcia roku 2018 strata netto roku 2017 będzie ujęta jako 
„Strata z lat ubiegłych” i wykazana w funduszach własnych 
Stowarzyszenia. 
 

10. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności: 
Nie wystąpiły. 
 

11. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących 
środki trwałe: 
W roku 2017 nie dokonano odpisów aktualizujących. 

 
12. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności 

zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do 
zaniechania w roku następnym: 

 Nie wystąpiły.  
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13. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę 
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od 
wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto): 
 

Wyszczególnienie ustaleń Kwota 
1. Przychody bilansowe  
2. Koszty bilansowe 

 
3. Wynik finansowy brutto (poz. 1 - poz. 2) 

 
4. Przychody nie podlegające opodatkowaniu 

 w tym: 
 dotacje 
 darowizny 
 przychody z 1% 
 składki członkowskie przeznaczone na cele statutowe 
  

5. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 
 w tym: 
 koszty statutowe pokryte z dotacji, darowizn i składek 
 zarachowane ujemne różnice kursowe 
 pozostałe koszty NKUP 
 

6. Przychody zwiększające podstawę opodatkowania 
 

7. Przychody podatkowe (poz. 1 – poz. 4) 
8. Koszty podatkowe (poz. 2 – poz. 5) 

 
9. Strata podatkowa  (poz. 7 - poz. 8) 
10.Dochód wolny od podatku (art. 17) 
11.Dochód podlegający opodatkowaniu (poz. 9 – poz. 10) 

 
12.Podatek dochodowy 

33.714,52 
34.935,15 

 
-1.220,63 

 
23.137,02 

 
20.422,02 
1.750,00 

965,00 
0,00 

 
18.191,47 

 
16.797,57 

224,94 
1.168,96 

 
0,00 

 
10.577,50 
16.743,68 

 
-6.166,18 

0,00 
0,00 

 
0,00 
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14. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych: 
W roku 2017 zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły. 

 
15. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu: 

Stowarzyszenie na dzień 31.12.2017 r. nie zatrudniało pracowników. 
 

16. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat 
poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok 
obrotowy: 
Nie wystąpiły.  

 
17. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu 

bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku 
zysków i strat: 
Nie wystąpiły. 
 

18. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 
oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 
wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, 
finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym: 
W roku 2017 została wprowadzona nowa polityka rachunkowości, 
która wpłynęła na sposób sporządzania sprawozdania finansowego. 
Nowa polityka rachunkowości została dostosowana do zasad 
określonych w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi 
zmianami). Zmiana zasad (polityki) rachunkowości nie miała wpływu 
na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany 
w kapitale własnym.  

 
19. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych 

sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze 
sprawozdaniem za rok obrotowy: 
Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym za rok 
2017 zapewniają porównywalność danych ze sprawozdaniem za rok 
2016 oraz nie wpływają na ocenę aktualnej sytuacji majątkowej 
i finansowej oraz rentowności Stowarzyszenia. 
Wszystkie istotne dane niezbędne dla oceny sytuacji Stowarzyszenia 
zostały uwzględnione w rachunku zysków i strat. 

 
20. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających 

konsolidacji w sprawozdaniach finansowych): 
Nie wystąpiły.  
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21. Informacje końcowe: 
Stowarzyszenie ma zamiar kontynuować działalność w kolejnym, 
2018 roku. Nieznane są powody niemożliwości kontynuowania działań 
w kolejnych latach. 
 
 
 
 

 
Joanna Grabowska 

Przewodnicząca Zarządu 
 
 
 
 

 Sylwia Zysek 
Wiceprzewodnicząca Zarządu 
 
 
 

Maciej Giers 
Wiceprzewodniczący Zarządu 
 
 
 
 

 Marta Rybińska 
Sekretarz Generalny 

 
 
 

Joanna Śnieg 
Skarbnik 

 
 
 
 

 Kinga Sroka 
Rzecznik Prasowy 

 
 
 

Krzysztof Kamiński 
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych 
 
 
Warszawa, dnia 30.04.2018 r. 


