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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: 2021-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2022-05-31

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: wrocławski

Gmina: Wrocław

Miejscowość: Wrocław

Adres

Adres

Kraj: PL

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: wrocławski

Gmina: Wrocław

Nazwa ulicy: 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: 2021-01-01
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Do: 2021-12-31

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
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.
Sprawozdanie nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania 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. Ewidencja kosztów jest prowadzona w układzie rodzajowym i
kalkulacyjnym.

pozostałe
Nie wystąpiły.

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 19 409,63 20 809,96

Aktywa obrotowe 19 409,63 20 809,96

Zapasy 0,00 412,30

Inwestycje krótkoterminowe 19 409,63 20 397,66



strona 3 z 3Biegły rewident: Katarzyna Całkowska 
Wygenerowano ze strony h�ps://www.pibr.org.pl, 2022-06-04 22:23, ostatnia aktualizacja czytnika: 14 lutego 2020 r.

Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Pasywa razem 19 409,63 20 809,96

Fundusz własny 19 212,63 20 809,96

Zysk (strata) z lat ubiegłych 20 809,96 17 593,77

Zysk (strata) ne�o -1 597,33 3 216,19

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 197,00 0,00

Zobowiązania krótkoterminowe 197,00 0,00

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 7 892,90 8 633,10

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 7 892,90 8 633,10

Koszty działalności statutowej 9 490,13 5 416,91

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 9 490,13 5 416,91

Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) -1 597,23 3 216,19

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) -1 579,23 3 216,19

Pozostałe przychody operacyjne 0,15 0,00

Pozostałe koszty operacyjne 0,25 0,00

Zysk (strata) bru�o (H + I - J + K - L) -1 597,33 3 216,19

Zysk (strata) ne�o (M - N) -1 597,33 3 216,19

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 2021
NIP 8942970228

Załączony plik
Inf_dod_Stow_Integracja_2021.docx


