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ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SRPAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM
MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2
USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIA ALNO CI PO YTKU PUBLICZNEGO I O
WOLONTARIACIE (…)
data sporz dzenia pliku: 2022-06-02

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Za cznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowo ci
P_1 Dane identyfikuj ce jednostk
P_1A

Nazwa i siedziba

NazwaFirmy

STOWARZYSZENIE SOISH

Siedziba
Województwo
Powiat
Gmina

Wroc aw-Fabryczna
Wroc aw

Miejscowo
P_1B

dolno skie
Wroc aw

Adres

Adres
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Nazwa ulicy
Numer budynku
Miejscowo
Kod pocztowy
Nazwa urz du pocztowego
P_1C

Identyfikator podatkowy NIP

PL
dolno

skie

Wroc aw
Wroc aw-Fabryczna
ul. Legnicka
65
Wroc aw
54-206
Wroc aw
8992854091

P_3 Wskazanie okresu obj tego sprawozdaniem finansowym
DataOd

2021-01-01
2021-12-31

DataDo
P_4 Za

enie kontynuacji dzia alnno ci

P_4A

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zosta o sporz dzone
przy za eniu kontynuowania dzia alno ci gospodarczej przez
jednostk w daj cej si przewidzie przysz ci: true sprawozdanie sporz dzone przy za eniu kontynuowania
dzia alno ci, false - sprawozdanie zosta o sporzadzone przy
zalo eniu, e dzia alno nie b dzie kontynuowana

true

P_4B

Wskazanie, czy nie istniej okoliczno ci wskazuj ce na
zagro enie kontynuowania przez ni dzia alno ci: true - Brak
okoliczno ci wskazuj cych na zagro enie kontynuowania
dzia alno ci; false - Wyst pi y okoliczno ci wskazuj ce na
zagro enie kontynuowania dzia alno ci

true

P_5 Zasady (polityka) rachunkowo ci. Omówienie przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru,
w tym:
P_5A

metod wyceny aktywów i pasywów (tak e amortyzacji),

Druk: R2fk 10.37, www.reset2.pl

Aktywa i pasywa bilansu wycenia si nast puj co:
Warto ci niematerialne i prawne oraz rodki trwa e
wyceniane s wed ug cen nabycia lub kosztów wytworzenia
pomniejszonych o umorzenie. Sk adniki maj tkowe
formalnie spe niaj ce kryteria zaliczania do rodków
trwa ych lub warto ci niematerialnych i prawnych lecz o
jednostkowej cenie nabycia netto poni ej 10.000,00z
zaliczane s do materia ów i odnoszone w 100% w koszty
zu ycia materia ów. Warto ci niematerialne i prawne oraz
rodki trwa e, których cena nabycia jest wy sza ni
10.000,00z amortyzuje si metod liniow wed ug stawek i
zasad uwzgl dniaj cych okres ekonomicznej u yteczno ci
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poczynaj c od miesi ca nast pnego po oddaniu ich do
ytkowania. Otrzymane nieodp atnie warto ci
niematerialne i prawne oraz rodki trwa e wycenia si na
dzie ich otrzymania w warto ci okre lonej w umowie
darowizny, a je li dokument nie zawiera danych o warto ci
lub brak jest takiego dokumentu to w warto ci rynkowej.
Drugostronnie s to przychody przysz ych okresów
odpisywane stopniowo na pozosta e przychody operacyjne
równolegle do amortyzacji otrzymanych warto ci
niematerialnych i prawnych lub rodków trwa ych. Warto
pocz tkow rodków trwa ych zwi ksza si o koszty
ulepszenia, gdy warto ulepszenia w danym roku
obrotowym jest wy sza ni 10.000,00z . W przypadku, gdy
warto poniesiona na ulepszenie danego rodka trwa ego
w danym roku podatkowym nie jest wy sza ni 10.000,00z
poniesione nak ady s odnoszone na koniec roku
obrotowego w bie ce koszty dzia alno ci. Nale no ci
wycenia si w kwocie wymaganej zap aty, z zachowaniem
zasady ostro no ci (dokonuj c odpisów aktualizuj cych
kwoty okre lonych nale no ci do wysoko ci oczekiwanej
zap aty, je eli jest ona ni sza od kwoty wierzytelno ci a
dzia ania windykacyjne nie rokuj nadziei lub ich
przeprowadzenie nie by oby racjonalne.) Czynne
rozliczenia mi dzyokresowe kosztów dokonywane s w
odniesieniu do poniesionych kosztów dotycz cych
przysz ych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych
rozlicze mi dzyokresowych kosztów nast puj stosownie
do up ywu czasu. Czas i sposób rozliczania jest
uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z
zachowaniem zasady ostro nej wyceny. Fundusze w asne
wykazuje si w sprawozdaniu zgodnie z zasadami
okre lonymi przepisami prawa i aktu ustanowienia
organizacji w warto ci nominalnej. Organizacja nie
prowadzi dzia alno ci gospodarczej.
Wynik finansowy ustala si na dzie bilansowy na koncie
"Wynik finansowy". Na wynik finansowy netto sk adaj si :
a)wynik dzia alno ci statutowej, b)wynik dzia alno ci
operacyjnej, c)wynik operacji finansowych, d)obowi zkowe
obci enia wyniku finansowego z tytu u podatku
dochodowego, którego p atnikiem jest jednostka, i
atno ci z nim zrównanych, na podstawie odr bnych
przepisów

P_5B

ustalenia wyniku finansowego

P_5C

ustalenia sposobu sporz dzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe organizacji zgodnie z art. 45
ustawy o rachunkowo ci sk ada si z wprowadzenia do
sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat oraz
dodatkowej informacji. Sprawozdanie sporz dza si
zgodnie z za cznikiem numer 6 do ustawy o
rachunkowo ci. Organizacja rezygnuje ze sporz dzenia
Zestawienia zmian w kapitale w asnym, Rachunku
przep ywów pieni nych oraz Sprawozdania z dzia alno ci.
Sprawozdanie finansowe sporz dza si w walucie polskiej,
w z otych i groszach

Bilans organizacji pozarz dowej
OPIS
Aktywa. Aktywa razem
B. Aktywa obrotowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
Pasywa. Pasywa razem
A. Fundusz w asny
III. Zysk (strata) z lat ubieg ych
IV. Zysk (strata) netto
B. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania
III. Zobowi zania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia mi dzyokresowe
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poprzedni rok obrotowy

bie

cy rok obrotowy

3 793,88
3 793,88
3 793,88

7 220,68
7 220,68
7 220,68

3 793,88
2 724,48
1 497,78
1 226,70

7 220,68
7 220,68
2 724,48
4 496,20

1 069,40
69,00
1 000,40

0,00
0,00
0,00
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Rachunek zysków i strat organizacji pozarz dowej
OPIS

poprzedni rok obrotowy

bie

cy rok obrotowy

A. Przychody z dzia alno ci statutowej

6 820,72

7 556,75

I. Przychody z nieodp atnej dzia alno ci po ytku publicznego

6 820,72
3 299,60
3 299,60
3 521,12

7 556,75
1 000,00
1 000,00
6 556,75

2 474,44
1 046,68
180,41
0,39

2 060,18
4 496,57
0,00
0,37

1 226,70
1 226,70

4 496,20
4 496,20

B. Koszty dzia alno ci statutowej
I. Koszty nieodp atnej dzia alno ci po ytku publicznego
C. Zysk (strata) z dzia alno ci statutowej (A - B)
G. Koszty ogólnego zarz du
H. Zysk (strata) z dzia alno ci operacyjnej (C + F - G)
I. Pozosta e przychody operacyjne
J. Pozosta e koszty operacyjne
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)
O. Zysk (strata) netto (M - N)

Dodatkowe informacje i obja nienia
Informacja dodatkowa
do czono plik o nazwie: Informacja.pdf

Druk: R2fk 10.37, www.reset2.pl
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INFORMACJA DODATKOWA
1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w
bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.
Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz
wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w
ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem
dla każdej kategorii.
Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i
nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i
poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Na majątek organizacji składają się:
a) Aktywa
ü Środki pieniężne na rachunkach bankowych: 7 220,68 zł
b) Pasywa
ü Wynik finansowy lat ubiegłych: 2 724,48 zł
ü Wynik finansowy roku 2021: 4 496,20 zł
4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w
szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych.
a) Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 7 556,75 zł, w tym:
ü Składki członkowskie: 560,00 zł
ü Darowizny: 5508,00 zł
ü Grant od Fundacji dla Polski z 2020 roku, umowa nr 8/S/FO/2020 : 1000,40 zł
b) Pozostałe przychody operacyjne: 0,00 zł
5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.
a) Koszty działalności statutowej nieodpłatnej: w tym:
ü Koszty działalności statutowej finansowane z grantu: 1 000,00 zł

b) Koszty ogólnego zarządu: 2 060,18 zł
c) Pozostałe koszty operacyjne: 0,37 zł

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Brak funduszu statutowego

7.Jednostka nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

8.Inne informacje
Brak

