
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-09-26

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina WROCŁAW

Powiat WROCŁAW

Ulica UL. GROCHOWA Nr domu 36-38 Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 53-424 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail integracjadzieciom@gmail.com Strona www www.sp43.wroclaw.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-01-07

2009-01-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02091343000000 6. Numer KRS 0000321059

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ewa Cichecka-Mertuszka Prezes Zarządu TAK

Arleta Holutiak Wiceprezes Zarządu TAK

Katarzyna Całkowska Skarbnik TAK

Jolanta Agnieszka Waliś Sekretarz TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Agnieszka Tubis Członek Komisji TAK

Krzysztof Jakub Stefański Członek Komisji TAK

Elżbieta Halina Borowiec Członek Komisji TAK

STOWARZYSZENIE INTEGRACJA PRZY SP 43 WE WROCŁAWIU

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Celem Stowarzyszenia jest pomoc naukowa, finansowa, rzeczowa, medyczna i rehabilitacyjna dzieciom.
Stowarzyszenie realizowało zadania w zakresie:
1. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
2. działalności na rzecz integracji,
3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
4. poprawy warunków kształcenia, organizacja konkursów i zajęć edukacyjnych, 
5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku na rzecz dzieci i młodzieży,
na wniosek osób zainteresowanych, po rozpatrzeniu tych wniosków przez Zarząd i podjęciu stosownych uchwał, lub 
prowadziło działania statutowe z własnej inicjatywy, na podstawie uchwał podejmowanych przez Zarząd 
Stowarzyszenia.
Działania Stowarzyszenia skierowane są, na rzecz społeczności uczniów i rodziców dzieci uczęszczających do 
Szkoły Podstawowej nr 43 we Wrocławiu i jej absolwentów.
Działalność Stowarzyszenia w 2020 r., była znacząco ograniczona pandemią i nauką zdalną, i obejmowała:
• dofinansowanie Konkursu organizowanego w ramach obchodów Święta Szkoły i dnia patrona Jana Kaczmarka;
• dofinansowanie organizacji konkursu historycznego pod hasłem „Viwat wszystkie stany” dla uczniów klas 4-8 SP 
43;
• pozyskanie używanych komputerów i laptopów od darczyńców zewnętrznych, i po usprawnieniu przez nauczycieli 
informatyki, przekazanie ich najbardziej potrzebującym uczniom na potrzeby nauki zdalnej; 
• dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji uczniów i absolwentów SP 43;
• koszty poniesione na promocję Stowarzyszenia;
• koszty administracyjne.

Odbiorcami działań Stowarzyszenia są głównie uczniowie i absolwenci szkoły Podstawowej Nr 43. Liczba uczniów 
Zespołu Szkół sięgała w 2020 roku 600 osób.

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

6000

0
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 8 633,10 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8 633,10 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Wspieranie procesu edukacji, kreowanie nowych 
rozwiązań w zakresie kształcenia na poszczególnych 
etapach edukacji,  w tym: dofinansowanie i wspieranie 
organizacji szkolnych konkursów naukowych i 
edukcyjnych, organizacja, wspieranie i finansowanie 
zajęć integracyjnych, rekreacyjnych, kształcenie w 
zakresie indywidualnego rozwoju dzieci, organizaowanie 
zajęć dodatkowych, poprawa warunków kształcenia 
poprzez zakup pomocy dydaktycznych, książek, 
przyborów szkolnych oraz innego wyposażenia sal 
lekcyjnych

1 491,94 zł

2 ochrona i promocja zdrowia Udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom 
niepełnosprawnym i zdrowym, ich rodzinom i 
opiekunom we wszystkich sferach życia.   
 Pomoc w rozpoczęciu i kontynuacji szeroko rozumianej 
rehabilitacji, propagowanie i rozwijanie nowych form 
rehabilitacji.           Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i 
ortopedycznego, w tym: dofinansowanie terapii i 
rehabilitacji dzieci - uczniów i absolwentów SP43
Wspieranie i organizowanie działalności integracyjnej na 
rzecz dzieci.   Ułatwianie dostępu do wyspecjalizowanej 
opieki medycznej.

1 500,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5 113,10 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 641,94 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

5 416,91 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 Wsparcie procesu edukacji, kreowanie nowych rozwiązań w zakresie kształcenia na 
poszczególnych etapach edukacji

1 491,94 zł

2 pomoc w rozpoczęciu i kontynuacji szeroko rozumianej rehabilitacji, propagowanie i rozwijanie 
nowych form rehabilitacji

3 150,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 5 416,91 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 3 216,19 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

3 216,19 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

13 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

8 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

W roku 2020 Stowarzyszenie prowadziło swoją działalność w oparciu o środki finansowe otrzymane z 1% podatku,, z 
darowizn rzeczowych oraz ze składek członkowskich. Wszelkie podejmowane działania i inicjatywy były zgodne z 
jego statutem oraz zakresem wynikającym z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Konto Stowarzyszenia Integracja jest prowadzone przez Bank Pekao SA I Oddział we Wrocławiu. Numer rachunku: 
801240 1994 1111 0010 2298 3777.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Ewa Cichecka-Mertuszka 
Arleta Holutiak

Katarzyna Całkowska
Jolanta Waliś

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-09-26

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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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 DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (…)

Nagłówek sprawozdania finansowego
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2020-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2021-06-01

KodSprawozdania: SprFinOpWZlotych ( kodSystemowy: SFJOPZ (1) wersjaSchemy: 1-2 )

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

Dane identyfikujące jednostkę
Nazwa i siedziba

NazwaFirmy: Stowarzyszenie Integracja przy SP 43 we Wrocławiu

Siedziba

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Wrocław

Gmina: Wrocław

Miejscowość: Wrocław

Adres

Adres

Kraj: PL

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Wrocław

Gmina: Wrocław

Nazwa ulicy: ul. Grochowa

Numer budynku: 36-38

Nazwa miejscowości: Wrocław

Kod pocztowy: 53-424

Nazwa urzędu pocztowego: Wrocław

Identyfikator podatkowy NIP: 8942970228

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000321059

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Od: 2020-01-01
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Do: 2020-12-31

Założenie kontynuacji działalnności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporzadzone przy zalożeniu, że działalność nie będzie
kontynuowana
true

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak
okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania działalności
true

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z
zastosowaniem zasady odpisu amortyzacyjnego w wysokości 100% w przypadku wartości początkowej nie
przekraczającej 3.500,- zł.
Niskocenne składniki majątkowe długotrwałego użytkowania o wartości do kwoty 2.500,- zł zalicza się do materiałów
i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej.
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w
wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, stosuje się amortyzacje metodą liniową.
Materiały i towary nabyte w celu przekazania w formie darowizny wycenia się wg cen nabycia. Materiały i towary
nabyte w formie darowizny wycenia się wg cen rynkowych. Materiały nabyte na potrzeby Stowarzyszenia odpisuje w
koszty zużycia materiałów w momencie nabycia.
Należności wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, z uwzględnieniem aktualizacji wyceny. Odpisów
aktualizacyjnych dokonuje się na podstawie decyzji Prezesa Zarządu.

ustalenia wyniku finansowego
Stowarzyszenie od roku 2017 wybrało wersję kalkulacyjną rachunku zysków i strat, obowiązującą zgodnie ze wzorem
zamieszczonym w zał. nr 6 do ustawy o rachunkowości.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Wynik finansowy stowarzyszenia obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z
nimi koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów, a także ostrożnej wyceny.

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Aktywa razem 20 809,96 19 243,77

Aktywa obrotowe 20 809,96 19 243,77

Zapasy 412,30 0,00

Inwestycje krótkoterminowe 20 397,66 19 243,77

Pasywa razem 20 809,96 19 243,77

Fundusz własny 20 809,96 17 593,77
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Zysk (strata) z lat ubiegłych 17 593,77 14 550,08

Zysk (strata) ne�o 3 216,19 3 043,69

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 1 650,00

Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 1 650,00

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

Przychody z działalności statutowej 8 633,10 11 399,20

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 8 633,10 11 399,20

Koszty działalności statutowej 5 416,91 8 355,51

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 5 416,91 8 355,51

Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) 3 216,19 3 043,69

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) 3 216,19 3 043,69

Zysk (strata) bru�o (H + I - J + K - L) 3 216,19 3 043,69

Zysk (strata) ne�o (M - N) 3 216,19 3 043,69

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Informacja dodatkowa

Opis
Informacja dodatkowa Stowarzyszenia Integracja przy SP 43 we Wrocławiu za rok 2020.

Informacja dodatkowa

Opis
Informacja dodatkowa Stowarzyszenia Integracja przy SP 43 we Wrocławiu za rok 2020.

Załączony plik
Informacja_dod_Stow_Integracja_za_rok_2020_1.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem,
stratą) bru�o. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

Rok bieżący

A. Zysk (strata) bru�o za dany rok 3 216,19
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Rok bieżący

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla
celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

0,00

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: 0,00

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach
rachunkowych lat ubiegłych w tym:

0,00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy
zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w
tym:

0,00

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 0,00

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach
lat ubiegłych, w tym:

0,00

H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 0,00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 3 216,19

z innych źródeł przychodów 3 216,19

Składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych
na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy - Dochody (przychody) z innych źródeł
przychodów (Artykuł 17, Ustęp 1, Punkt 40)

695,03

z innych źródeł przychodów 695,03

Dochody organizacji pożytku publicznego – wolne od podatku na podstawie art. 17
ust. 1 pkt 6c ustawy, w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem
działalności gospodarczej - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów (Artykuł
17, Ustęp 1, Punkt 6, Litera c)

2 121,16

z innych źródeł przychodów 2 121,16

Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy w
części przeznaczonej na cele statutowe - Dochody (przychody) z innych źródeł
przychodów (Artykuł 17, Ustęp 1, Punkt 4)

400,00

z innych źródeł przychodów 400,00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0,00

K. Podatek dochodowy 0,00
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Informacja dodatkowa Stowarzyszenia Integracja przy SP 

43 we Wrocławiu  za rok 2020  

Informacja dodatkowa zawiera nieobjęte bilansem oraz rachunkiem zysków i strat 

informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, 
a w szczególności: 

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; 

Nie wystąpiły. 

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; 

Nie wystąpiły. 

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach; 

Inwestycje krótkoterminowe w kwocie 20 397,66 zł dotyczą stanu środków 

pieniężnych Stowarzyszenia zgromadzonych na rachunku bankowym 
Stowarzyszenia. 

Zapasy w kwocie 412,30 to materiały nabyte jako darowizny, wycenione wg 

cen rynkowych, stwierdzone wg spisu na stanie Stowarzyszenia na dzień 
31.12.2020. 

Zobowiązania krótkoterminowe nie wystąpiły 

Zysk z lat ubiegłych, powiększony o zysk z roku bieżącego w łącznej kwocie 

20.809,96 zł stanowi przychody przeznaczone, a jeszcze niewydatkowane, na 
cele statutowe. 

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; 
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W roku 2020 Stowarzyszenie pozyskało przychody z działalności statutowej 

dotyczące przychodów z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 
Przychody te dzielą się na następujące tytuły: 

Rodzaj 

przychodów 

Kwota za r. 

2019 w zł 

Kwota za r. 

2020 w zł 

Udział w 

przychodach 

ogółem 

wpływy z 1% 10 159,20 5 113,10 59 % 

wpływy z darowizn - 2 500,00 29 % 

składki 

członkowskie 

1 240,00 1 020,00 

 12 % 

Razem 11 399,20 8 633,10 100% 

Dotacje nie wystąpiły. 

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów; 

W roku 2020 Stowarzyszenie poniosło koszty działalności statutowej dotyczące 

kosztów nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Koszty te w kwocie 
5.416,91 zł dzielą się na następujące tytuły: 

Rodzaj kosztów Kwota za 

rok 2019 w 

zł 

Kwota za 

rok 2020 w 

zł 

Udział w 

kosztach 

ogółem  

przekazanie dla uczniów, na cele 

nauki zdalnej, pozyskanych 

darowizn rzeczowych 

 

 
- 

 

 
2 100,00 39 % 

dofinansowanie konkursów 

edukacyjnych 1% 

2 574,17 1 491,94 

27 % 

dofinansowanie wycieczek i 

zielonych szkół 

 

1 421,74 

 

-  

dofinansowanie zajęć 

edukacyjnych i pomocy 

dydaktycznych 

 

1 131,11 

 

- 

 

terapia i rehabilitacja dzieci z 1% 1 650,00 1 500,00 28 % 

koszt usług księgowych i 

administracyjnych 

 

783,84 

 

142,00 3 % 

promocja stowarzyszenia 794,65 182,97 3 % 

    

Razem 8 355,51 5 416,91 100 % 

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego; 

Fundusz statutowy nie występuje. 

7) Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza 

poniżej 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; 

W 2020 roku Stowarzyszenie pozyskało kwotę 5.113,10 zł wpływów z 1% 

podatku dochodowego od osób fizycznych. Saldo środków z lat poprzednich na 

początek roku 2020 wynosiło 17 473,94 zł. Stowarzyszenie wydatkowało 
pozyskane środki w następujący sposób: 
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Rodzaj wydatków z konta Kwota w 

roku 2019 w 

zł 

Kwota w 

roku 2020 w 

zł 

Struktura  

zakup wyposażenia sal 

lekcyjnych  - - - 

dofinansowanie konkursów 

edukacyjnych 2 574,17 1 491,94  

dofinansowanie wycieczek i 

zielonych szkół 1 421,74 -  

dofinansowanie zajęć 

edukacyjnych i pomocy 

dydaktycznych - -  

dofinansowanie terapii i 

rehabilitacji dzieci 2 560,11 3 150,00  

Razem koszty 6 556,02 4 641,94 100% 

W tym, wydatki w kwocie 1 650,00 zł z w/w, to zapłaty w roku 2020 za faktury 

z roku 2019, ujęte w kosztach r. 2019 i wykazane w roku 2019 jako 
zobowiązania. 

Łącznie wydatki poniesione ze środków 1% wyniosły w 2020 roku 4.641,94 zł. 

Na zakończenie roku 2020, pozostała kwota 17.945,10 zł, z tyt. 
niewydatkowanych wpływów z 1%.  

8) 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. 

Nie wystąpiły. 

 

Sporządzono we Wrocławiu, dnia 01.06.2021 r.    

Zarząd Stowarzyszenia: 

Ewa Cichecka-Mertuszka - Przezes Zarządu 

Arleta Holutiak – Wiceprezes Zarządu 

Sporządził sprawozdanie: Katarzyna Całkowska – Skarbnik 

Jolanta Waliś – Sekretarz 


