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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania
Nazwa firmy
Siedziba

STOWARZYSZENIE PRACOWNIA NA RZECZ
WSZYSTKICH ISTOT
Województwo

Śląskie

Powiat

BIESLKI

Gmina

WILKOWICE

Miejscowość

Bystra

Kod kraju

PL

Województwo

Śląskie

Powiat

BIESLKI

Gmina

WILKOWICE

Ulica

JASNA

Nr budynku

17

Adres
Adres

Nr lokalu
Miejscowość

Bystra

Kod pocztowy

43-360

Poczta

BYSTRA

NIP

5471517679

KRS

0000120960

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data od

2020-01-01

Data do

2020-12-31

Założenie kontynuacji
działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości

TAK

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
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metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego są zgodne z mającymi zastosowan
ie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami ( polityką ) rachunkowości. Przyjęta przez jednostkę
polityka rachunkowości jest stosowana w sposób ciągły w kolejnych latach obrotowych jednakowo grupowane są
operacje, wycena aktywów i pasywów, odpisy amortyzacyjne, ustalenie wyniku finansowego oraz sporządzania
sprawozdania finansowego. Informacje wynikające z kolejnych sprawozdań finansowych są porównywalne. Rachunko
wość w firmie prowadzona jest zgodnie z zasadą memoriału. Oznacza to, że w księgach odnotowuje się wystąpienie
zdarzenia gospodarczego, niezależnie od tego czy było ono związane z przepływem pieniądza, czy nie. W księgach
ujęto wszystkie osiągnięte przychody i koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego,
niezależnie od terminu ich zapłaty. Poszczególne składniki aktywów oraz pasywów wyceniane są z zachowaniem
zasady ostrożności uwzględniającej zmniejszenie wartości użytkowej lub handlowej aktywów oraz rezerw na przyszłe
straty.
ustalenia wyniku finansowego
Na wynik finansowy brutto składają się następujące elementy: # wynik ze sprzedaży stanowiący różnicę między
przychodami netto ze sprzedaży towarów i usług i wartości sprzedanych towarów oraz rodzajowymi kosztami
działalności operacyjnej. # Wynik na działalności operacyjnej uwzględniający wynik na sprzedaży oraz pozostałych
przychodów i kosztów operacyjnych. # Wynik brutto uwzgledniający wynik na działalności operacyjnej oraz przychody
i koszty finansowe. Wynik finansowy jednostki został ustalony w wiarygodnie ustalonej wartości na podstawie
ksiąg rachunkowych przy zastosowaniu zasad memoriału, współmierności, ostrożnej wyceny, ciągłości zasad oraz
kontynuowania działalności i przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia z uwzględnie
niem ich zużycia oraz trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową przy zastosowan
iu stawek amortyzacyjnych uwzględniających okres ich ekonomicznej użyteczności. Jeżeli tak ustalone stawki istotnie
nie odbiegają od stawek podatkowych to przyjmuje się stawki zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób
prawnych. Wycena zapasów dokonywana jest w cenach zakupu, nie wyższych od cen ich sprzedaży. Rozchód
zapasów wycenia się kolejno po cenach tych składników, które jednostka nabyła wcześniej. Przy wycenie zapasów
stosuje się zasadę ostrożnej wyceny. Zapasy, które straciły swoją wartość pomniejsza się o odpisy aktualizujące
. Należności i zobowiązania w ciągu roku wykazuje się wg. wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się
w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnien
iu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. Zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagają
cej zapłaty. Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane są w ciągu roku w wartości nominalnej
przeliczonej na złote polskie wg. średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.
Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na
walutę polską wg. średniego kursu dla danej waluty ustalonego przez NBP obowiązującego w dniu bilansowym.
Środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych w trakcie roku ujmuje się w
księgach przeliczone na złote polskie wg. średniego kursu NBP dla dalej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie
operacji. Stan środków pieniężnych na dzień bilansowy przelicza się na walutę polską wg. średniego kursu dla danej
waluty ustalonego przez NBP obowiązującego w dniu bilansowym. Środki pieniężne na rachunku walutowym na
dzień 31.12.2020r. wyceniono wg. średniego kursu NBP z dnia 31.12.2020 r. tj. 4,6148 zł. Powstałe różnice kursowe
z wyceny bilansowej aktywów i pasywów odnosi się na przychody lub koszty finansowe. Kapitał podstawowy jest
ujmowany i prezentowany w wartości nominalnej.
pozostałe
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem

1 075 817,59

854 527,47

-

• Aktywa trwałe

146 606,08

153 611,63

-

0,00

0,00

-

146 606,08

153 611,63

-

•• Należności

0,00

0,00

-

•• Inwestycje

0,00

0,00

-

•• Długoter

0,00

0,00

-

929 211,51

700 915,84

-

0,00

0,00

-

•• Należności

5 996,93

9 069,64

-

•• Inwestycje

855 597,69

630 614,57

-

•• Krótkoterminowe

67 616,89

61 231,63

-

• Należne wpłaty na

0,00

0,00

-

Pasywa razem

1 075 817,59

854 527,47

-

• Fundusz własny

1 018 979,66

771 998,49

-

771 998,49

635 057,39

-

•• Pozostałe fundusze

0,00

0,00

-

•• Zysk (strata) z lat

0,00

0,00

-

246 981,17

136 841,10

-

56 837,93

82 528,98

-

•• Wartości niematerialne
i prawne

•• Rzeczowe aktywa
trwałe

długoterminowe
długoterminowe
minowe rozliczenia
międzyokresowe

• Aktywa obrotowe
•• Zapasy
krótkoterminowe
krótkoterminowe
rozliczenia międzyokreso
we
fundusz statutowy

•• Fundusz statutowy

ubiegłych

•• Zysk (strata) netto
• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

•• Rezerwy na

0,00

0,00

-

•• Zobowiązania

0,00

0,00

-

•• Zobowiązania

24 908,29

42 856,80

-

•• Rozliczenia

31 929,64

39 672,18

-

zobowiązania

długoterminowe

krótkoterminowe

międzyokresowe
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Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6
do ustawy o rachunkowości
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

Rachunek zysków i strat
Zysk (strata) brutto (H +
I - J + K - L)

246 981,17

136 941,10

-

2 118,50

11 143,56

-

• PRZYCHODY

42 385,29

2 102,69

-

• POZOSTAŁE KOSZTY

37 375,11

1 348,63

-

• POZOSTAŁE

15 411,35

8 345,19

-

228 678,14

138 985,41

-

11 495,55

9 221,62

-

240 173,69

148 207,03

-

• KOSZTY DZIAŁALN

0,00

0,00

-

• PRZYCHODY

0,00

0,00

-

746 053,28

831 058,86

-

•• KOSZTY POZOSTAŁ

0,00

0,00

-

•• KOSZTY ODPŁATNE

148 543,20

154 962,67

-

•• KOSZTY NIEODPŁA

597 510,08

676 096,19

-

0,00

0,00

-

• KOSZTY FINANSOWE
FINANSOWE

OPERACYJNE
PRZYCHODY
OPERACYJNE

• ZYST NA

DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ

• KOSZTY OGÓLNEGO
ZARZĄDU

• ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ

OŚCI GOSPODARCZEJ
Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

• KOSZTY DZIAŁALN
OŚCI STATUTOWEJ
EJ DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ

J DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO
TNEJ DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO

• PRZYCHODY Z

POZOSTAŁEJ DZIAŁALN
OŚCI STATUTOWEJ
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

• PRZYCHODY

986 226,97

979 265,89

-

•• PRZYCHODY

82 943,32

118 420,36

-

•• PRZYCHODY

903 283,65

860 845,53

-

Zysk (strata) netto (M N)

246 981,17

136 941,10

-

Z DZIAŁANOŚCI
STATUTOWEJ
Z ODPŁATNEJ
DZIAŁANOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO
Z NIEODPŁATNEJ
DZIAŁANOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO
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Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

Kapitał (fundusz) własny
na początek okresu
(BO)

771 998,49

635 057,39

-

Kapitał (fundusz) własny
na koniec okresu (BZ)

1 018 979,66

771 998,49

-

Kapitał (fundusz)
własny, po uwzględnien
iu proponowanego
podziału zysku (pokryci
a straty)

1 018 979,66

771 998,49

-
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

INFORMACJA DODATKOWA

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

Informacja_dodatkowa_2020.xls
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