












































YOUNG LIFE POLSKA

Sprawozdanie finansowe za okres

od 01.01.2018 do 31.12.2018



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: YOUNG LIFE POLSKA
Siedziba: PÓŁWIEJSKA 25/3, 61-886 POZNAŃ

Numer identyfikujący podmiot:

NIP: 7831695379

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń dla spółek mikro
Zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z 
wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 
tej ustawy korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego 
określono w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie to obejmuje:
-wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- uproszczony bilans,
-skrócony rachunek zysków i strat 
-informację dodatkową w zakresie tylko wybranych informacji.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa 

pozostawia jednostce prawo wyboru:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 
31.12.2018r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z 
późniejszymi zmianami, zwana dalej ustawą, która określa, między innymi, zasady 
rachunkowości dla     jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Środki trwałe wycenione są według rzeczywistych cen nabycia. 
Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,- zł do 10.000,- zł amortyzowane są jednorazowo, 
w miesiącu  wydania ich do użytkowania za wyjątkiem środków transportu. Pozostałe 
środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, z zastosowaniem stawek określonych w 
załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub zgodnie z art.22k 
ust.7 w/w ustawy.
2. Należności i zobowiązania wycenione są w kwocie wymaganej zapłaty.
3. Pozostałe aktywa i pasywa  wycenione są według wartości nominalnej.
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Sposób ustalenia wyniku finansowego i sporządzenia sprawozdania finansowego

Wynik finansowy ustalany w postaci nadwyżki przychodów i kosztów

7. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy

YOUNG LIFE POLSKA Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 

3



Aktywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

BILANS

A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe

B. Aktywa obrotowe, w tym 69 084,49 8 802,53

- zapasy

- należności krótkoterminowe 8 278,03 2 869,64

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

D. Udziały (akcje) własne

AKTYWA RAZEM 69 084,49 8 802,53
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 

kończący bieżący rok 

obrotowy

Kwota na dzień 

kończący poprzedni 

rok obrotowy

A. Kapitał (fundusz) własny, w tym 39 759,36 -3 914,42

- kapitał (fundusz) podstawowy

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym 29 325,13 12 716,95

- rezerwy na zobowiązania

- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

PASYWA RAZEM 69 084,49 8 802,53
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Kwota za bieżący rok 

obrotowy

Kwota za poprzedni 

rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej 

i zrównane z nimi, w tym:

445 312,06 272 686,57

- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość 

dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 405 305,21 276 206,75

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii

III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia

226 718,44 124 333,07

IV. Pozostałe koszty 178 586,77 151 873,68

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: 0,91 282,40

- aktualizacja wartości aktywów

D. Pozostałe koszty i straty, w tym: 248,40 676,64

- aktualizacja wartości aktywów

E. Podatek dochodowy

F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) 39 759,36 -3 914,42
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ZŁOŻONE PODPISY POD SPRAWOZDANIEM
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Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

Informacja_dodatkowa_2018.pdf

Odwołanie członka zarządu

Odwolanie_czlonka_zarzadu_YL.pdf

Odowłanie członka zarządu 2

YLUS_Resolution_on_Dissolution_of_Members.pdf
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YOUNG LIFE POLSKA

Sprawozdanie finansowe za okres

od 01.01.2019 do 31.12.2019



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: YOUNG LIFE POLSKA
Siedziba: PÓŁWIEJSKA 25/3, 61-886 POZNAŃ

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP 7831695379
Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS 0000444251

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń dla spółek mikro
Zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z 
wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 
tej ustawy korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego 
określono w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie to obejmuje:
-wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- uproszczony bilans,
-skrócony rachunek zysków i strat 
-informację dodatkową w zakresie tylko wybranych informacji.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 
31.12.2019r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z 
późniejszymi zmianami, zwana dalej ustawą, która określa, między innymi, zasady 
rachunkowości dla     jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
1. Środki trwałe wycenione są według rzeczywistych cen nabycia. 
Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,- zł do 10.000,- zł amortyzowane są jednorazowo, 
w miesiącu  wydania ich do użytkowania za wyjątkiem środków transportu. Pozostałe 
środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, z zastosowaniem stawek określonych w 
załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub zgodnie z art.22k 
ust.7 w/w ustawy.
2. Należności i zobowiązania wycenione są w kwocie wymaganej zapłaty.
3. Pozostałe aktywa i pasywa  wycenione są według wartości nominalnej.

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 

2

YOUNG LIFE POLSKA
Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości



Ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustalany w postaci nadwyżki przychodów i kosztów

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie zostało sporzadzone w jezyku polskim i w walucie polskiej.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

7. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy
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Aktywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

BILANS

A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe

B. Aktywa obrotowe, w tym 85 496,57 69 084,49

- zapasy

- należności krótkoterminowe 2 235,51 8 278,03

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

D. Udziały (akcje) własne

AKTYWA RAZEM 85 496,57 69 084,49
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 

kończący bieżący rok 

obrotowy

Kwota na dzień 

kończący poprzedni 

rok obrotowy

A. Kapitał (fundusz) własny, w tym: 52 523,04 39 759,36

- kapitał (fundusz) podstawowy

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 32 973,53 29 325,13

- rezerwy na zobowiązania

- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

PASYWA RAZEM 85 496,57 69 084,49
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Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości



Kwota za bieżący rok 

obrotowy

Kwota za poprzedni 

rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej 

i zrównane z nimi, w tym:

578 897,43 445 312,06

- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość 

dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 526 508,26 405 305,21

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii

III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia

306 213,32 226 718,44

IV. Pozostałe koszty 220 294,94 178 586,77

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: 246,39 0,91

- aktualizacja wartości aktywów

D. Pozostałe koszty i straty, w tym: 112,52 248,40

- aktualizacja wartości aktywów

E. Podatek dochodowy

F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) 52 523,04 39 759,36

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości



PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości



Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

Informacja_dodatkowa_2019.pdf

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości
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