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Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych 
w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z 
załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.  Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020r do 31.12.2020r. oraz porównywalne
dane finansowe za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny nabycia lub kosztów
wytworzenia lub wartośći przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środkó trwałych)
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości. Środki trwałe umarzane są rocznie metodą liniową wg tabeli umorzeniowej.
Środki trwałe tj. telebim zakupiony w sierpniu 2020 został wprowadzony do ewidencji we 
wrześniu 2020 roku i od tego miesiąca jest amortyzowany.Wartośc środka trwałego wynosi 
40180.
Środki pieniężne i kapitały wykazuje się wg wartości nominalnej.
Należności i zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności:                                                                                         
1) od kontrahentów(nadpłacone faktury):151,80 zł
2) rozrachunki z członkami stowarzyszenia: 1278,61 zł                                               
Zobowiązania:
1) rozrachunki z kontrahentami: 618,07 zł       
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Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań 
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wynik finansowy 
powstał z nadwyżki przychodów nad kosztami roku 2020 i wynosi 4261,18 zł. Zwiększy on 
fundusz statutowy w roku następnym.
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Informacja dodatkowa

1)

2)

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

4)

Przychody działalności statutowej 85 860,41 zł        

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

Społecznik 18 000,00 zł        

Darowizny 24 195,16 zł        

składki członkowskie 2 055,00 zł          

Dotacja Gmina Łobez 19 995,25 zł        

64 245,41 zł        

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 

Licytacja zawody Reska Troć 21 615,00 zł        

21 615,00 zł        

Pozostałe przychody operacyjne 2 870,00 zł          

5)

Koszty działalności statutowej: 84 469,23 zł        

Amortyzacja 2 870,00 zł          

Zużycie materiałów i energii 40 681,54 zł        

Usługi obce 39 579,69 zł        

Pozostałe koszty 1 338,00 zł          

84 469,23 zł        

W tym:

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 74 717,84

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 9 751,39

Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

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;

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub 

zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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.

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" skladają się środki na koncie bankowym: 17216,29 zł. W 

pozycji zobowiązania ujęte zostały: rozrachunki z kontrahentami:  618,07 zł, w pozycji należności nierozliczona zaliczka 

czlonków stowarzyszenia: 1278,61 zł oraz nadłacona faktura: 151,80 zł. Rozliczenia międzyokresowe przychodów to kwota 

dotacji na zakup środka trwałego w kwocie 43050,00 zł pomniejszona o odpisy amortyzacyne za rok 2020 w kwocie 2870,00 

zł wykazanej w pozostałych przychodach operacyjnych w rachunku zysków i start.

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;



6)

7)

8)

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na działania statutowe. 

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Stowarzyszenie tworzy fundusz statutowy. Zgodnie z przepisami zostanie on powiększony w przyszłym roku obrotowym o 

zysk z roku 2020 o 4261,18zł.

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 

Stowarzyszanie w roku 2020 nie posiadało statusu organizacji pożytku publicznego. 

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 


