SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OKRES
01.01.2021-31.12.2021

Zawiera:
1. Wprowadzenie;
2. Bilans;
3. Rachunek zysków i strat;
4. Informację dodatkową.

WPROWADZENIE
do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej, zgodnie z załącznikiem 6 ustawy
o rachunkowości w układzie treści zgodnym z aplikacją e-Sprawozdania Finansowe (wer
1.3.8.1)

Dane podstawowe
NIP:

579-225-63-66

KRS:

0000557846.

Nazwa Firmy:

Stowarzyszenie Na Rzecz Oparcia Społecznego i

Rozwoju
„PERSPEKTYWA”
Województwo:

pomorskie

Powiat:

malborski

Gmina:

Miłoradz

Miejscowość:

Kończewice

Ulica:
Nr budynku

4

Kod pocz.

82-213 Poczta: Miłoradz

Okres , za który sporządzono sprawozdanie 01.01.2021-31.12.2021
Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 09.06.2022

Założenie kontynuacji działalności:
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się
przewidzieć przyszłości
- czy działalność będzie kontynuowana TAK
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności
kontynuowania przez nią działalności NIE

wskazujące

na

zagrożenie

Zasady (polityka) rachunkowości.
- metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy, co do zasady, stosuje
się
w
myśl
ustawy
dwa
rodzaje
cen
:
1/ do wyceny aktywów i zobowiązań służących działaności operacyjnej
- ceny historyczne , po których rzeczywiście nastąpił zakup bądż
zaciągnięcie
zobowiązania
,
2/ do wyceny aktywów i zobowiązań służących działaności inwestycyjnejceny
bieżące ( rynkowe ) , po których na dzień bilansowy nastąpiłaby sprzedaż
dóbr
i
praw
(
wartość
godziwa
).
Dodatkowo przy wycenie po cenach historycznych uwzględnienia
wymaga
stosowanie zasad ( art.6 ust.1 ustawy ) : realizacji i ostrożności

Wycena aktywów trwałych :
Środki trwałe - wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne .
Środki trwałe o cenie nabycia nie przekraczającej 10 tys.zł mogą być
jednorazowo odpisane w koszty.
Wycena aktywów obrotowych :
Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,
czyli po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące , w razie gdy, należność jest
zagrożona nieściągalnością ,
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wyceniono na dzień bilansowy i
wykazano w bilansie wg zasad zgodnych z ustawą o rachunkowości tj.

Wg wartości nominalnej.

Wycena pasywów :
Fundusze własne - wg wartości nominalnej,
Zobowiązania krótkoterminowe - w kwocie wymagającej zapłaty
najpóźniej do ostatniego dnia po dniu bilansowym.

- ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego:
Wynik zysk( strata ) netto w Stowarzyszeniu ustalamy następująco :
A.Przychody z działaności statutowej obejmujące :
- przychody z nieodpłatnej działaności pożytku publicznego ,
- przychody z odpłatnej działaności pozytku publicznego ,
- przychody z pozostałej działaności statutowej.
B. Koszty działaności statutowej :
- koszty nieodpłatnej działaności pożytku publicznego ,
- koszty odpłatnej działaności pożytku publicznego ,
- koszty pozostałej działaności statutowej.
C. Zysk ( strata ) z działności statutowej ( A- B )
D. Przychody z działaności gospodarczej
E. Koszty działaności gospodarczej
F. Zysk ( strata ) z działaności gospodarczej ( D- E )
G. Koszty ogólnego Zarządu
H. Zysk ( strata ) z działaności operacyjnej ( C+ F - G )
I. Pozostałe przychody operacyjne
J. Pozostałe koszty operacyjne
K. Przychody finansowe
L. Koszty finansowe
M. Zysk ( strata ) brutto ( H + I - J + K - L )
N. Podatek dochodowy
O. Zysk( strata ) netto ( M- N )

-w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zł i gr, pełną
szczegółowością rzeczową określoną w zał nr 6 UoR i i prezentuje
rachunek zysków i strat w postaci porównawczej. Punktem wyjściowym
do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo
prowadzone księgi rachunkowe.
Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które
zostaly
wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym.

- inne jeśli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki:
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania przez nią działalności.
Stowarzyszenie nie jest organizacją pożytku publicznego.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SPORZĄDZONY ZA OKRES
01.01.2021 – 31.12.2021
Dane jednostki:
Stowarzyszenie Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „PERSPEKTYWA”, Kończewice 4, 82213 Miłoradz
NIP: 579-225-63-66; REGON: 361777507; KRS 000

jednostka obliczeniowa: zł

A. Przychody z działalności statutowej
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku
publicznego
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej
B. Koszty działalności statutowej
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku
publicznego
III. Koszty pozostałej działalności statutowej
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)
D. Przychody z działalności gospodarczej
E. Koszty działalności gospodarczej
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)
G. Koszty ogólnego zarządu
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)
I. Pozostałe przychody operacyjne
J. Pozostałe koszty operacyjne
K. Przychody finansowe
L. Koszty finansowe
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
N. Podatek dochodowy
O. Zysk (strata) netto (M-N)

31.12.2020
184 154,00

31.12.2021
300 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

184 154,00
173 161,28

300 960,00
172 299,71

0,00

0,00

0,00

0,00

173 161,28
10 992,72
0,00
0,00
0,00
0,00
10 992,72
0,00
245,29
0,00
0,00
10 747,43
0,00
10 747,43

172 299,71
128 660,29
0,00
0,00
0,00
0,00
128 660,29
4 891,05
147,60
0,00
0,00
133 403,74
0,00
133 403,74

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2021

Dane jednostki:
Stowarzyszenie Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „PERSPEKTYWA”, Kończewice 4, 82213 Miłoradz
NIP: 579-225-63-66; REGON: 361777507; KRS 0000557846,

jednostka obliczeniowa: zł

A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy
Aktywa Razem
A. Fundusz własny
I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa Razem

31.12.2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59691,13
0,00
14860,22
44830,91
0,00
0,00
59691,13
14653,43
3906
0,00
0,00
10747,43
45037,7
0,00
0,00
45037,7
59691,13

31.12.2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
451676,17
0,00
212552,18
239123,99
0,00
0,00
451676,17
144151,17
0,00
0,00
10 747,43
133 403,74
307525
0,00
0,00
7525
300 000,00
451676,17

Informacja dodatkowa
Finansowego

do

Sprawozdania

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu
dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowychnieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem
charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.
Zobowiązania finansowe w roku 2021 nie wystąpiły.
2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom
organów administrujących.
W roku 2021 nie udzielono zaliczek i kredytów członkom organów
administracyjnych.
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
A. Środki pieniężne i inne aktywa obrotowe
Rodzaj

Rok poprzedni

Rok obrotowy

1. Środki pieniężne w
kasie

0

0

2. Środki pieniężne na
rachunku bankowym
3. Inne środki pieniężne

44 830,91

239 123,99

0

0

4. Inne aktywa pieniężne

0

0

B. Informacje o strukturze poniesionych kosztów:
Struktura poniesionych kosztów w roku
sprawozdanie, prezentuje się następująco:

obrotowym,

którego

dotyczy

Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość (w zł)

1

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

98527,59

2

USŁUGI OBCE

137787,40

3

PODATKI I OPŁATY

21,00

niniejsze

4

WYNAGRODZENIA

5

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE 15904,84
ŚWIADCZENIA
KOSZTY
DZIAŁALNOŚCI 172299,71
PODSTAWOWEJ STATUTOWEJ

6

91174,64

C. 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: Struktura zrealizowanych przychodów, wraz
ze wskazaniem ich źródeł, prezentuje się następująco:
Uwagi

Składki członkowskie

Wartość(w
zł)
0

2

Darowizny i Loterie

3037 zł

3

Projekt Nadwiślański Ośrodek
Ekonomii Społecznej w ramach
projektu
Regionalnego
Programu Operacyjnego na
Lata 2014-2020 oraz “Strefa
Dobrego czasu z Samorząd
Województwa Pomorskiego

600 000 zł

Darowizna
przeznaczona
na
realizację zadań stowarzyszenia, w
tym zatrudnienie pracownika oraz
na realizację zadań wspierania osób
niepełnosprawnych.
Na realizację zadań projektu I celów
statutowych stowarzyszenia.

Lp.

Rodzaj przychodu

1

0

CZĘŚĆ III – Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
Jednostka w roku obrotowym, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, nie
prowadziła działalności odpłatnej pożytku publicznego.
1. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w
informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych
kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu
wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych:
Jednostka nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

2. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć
na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym
dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile
mają zastosowanie do jednostki:
a) Informacja o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w
sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:
W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.
b) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:
W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

c) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki)
rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym:

d) Amortyzacja środków trwałych: 0,00
e) Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych: 0,00

ZARZĄD:
Prezes Zarządu: M. Święcka;
Wiceprezes Zarządu: M. Napieracz;
Skarbnik: E. Witek;
Sekretarz: J. Niemas

