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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.    Dane jednostki

Nazwa:

Siedziba:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA RODZIN NOWE PERSPEKTYWY

Trablice  126B/, 26-624 Kowala-Stępocina

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP:  9482599051 

KRS:  0000457851 
Numer we właściwym rejestrze sądowym:

2.    Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy

3.    Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

5.    Polityka rachunkowości
Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o  
Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą. Poszczególne  
składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z  
zachowaniem zasady ostrożności.

1. Rok obrotowy i okres sprawozdawczy
a) Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy stosowany również do celów podatkowych,
b) Rok obrotowy dzieli się na 12 okresów sprawozdawczych, którymi są miesiące,
c) Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za poszczególne okresy sprawozdawcze sporządza się nie  
później niż do dnia 20 miesiąca następnego za poprzedni okres sprawozdawczy (miesiąc) (art. 24 ust. 5),
d) zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych oraz zestawienie obrotów i sald za rok obrotowy  
sporządza się co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, nie później niż do 85 dnia po dniu  
bilansowym (art. 24 ust. 5 i art. 18 ust. 1),
e) Zestawienie sald inwentaryzowanej grupy składników sporządza się na dzień inwentaryzacji (art. 18 ust.  

2. Księgi rachunkowe
a) Prowadzenie ksiąg rachunkowych powierzono podmiotowi uprawnionemu do usługowego prowadzenia  
ksiąg rachunkowych. Jest nim Biuro Rachunkowe Wiesława Matracka z siedzibą w Radomiu (26-600), przy  
ulicy Ignacego Daszyńskiego 9B lok. 14,
b) Księgi rachunkowe obejmują:
- dziennik zbiorczy,  
- księgę główną (ewidencja syntetyczna),   
- księgi pomocnicze (ewidencja analityczna),   
- zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych.

4.    Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.
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3. Sprawozdanie finansowe Spółki:
a) Sprawozdanie finansowe obejmuje:
- Wprowadzenie do Sprawozdania
- Bilans,  
- Rachunek zysków i strat,
- Informacja dodatkowa
b) W sprawozdaniu wykazuje się dane w złotych i groszach.

4. Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu kalkulacyjnego ze szczegółowością określoną w  
załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości.

5. Koszty działalności operacyjnej są ujmowane i rozliczane na kontach zespołu 4 - koszty według rodzajów  
oraz na kontach zespołu 5 - koszty według miejsca powstania 

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów.

1. Do wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych stosuje się następujące rozwiązania:
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów  
wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  
Stosowane są następujące zasady amortyzacji:  
a) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia nie przekracza  
10.000,00 zł Spółka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu, w którym przyjęto je  
do używania. 
b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub wyższej niż 10.000,00 zł, w myśl  
art. 32 ustawy o rachunkowości, amortyzuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego  
wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych  
uwzględniających okres ekonomicznej użyteczności. Amortyzację rozpoczyna się od miesiąca  
następującego po miesiącu, w którym środki trwałe oraz WNiP przyjęto do używania.      

2. Do należności stosuje się następujące rozwiązania:
Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według  
wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania  
ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej z dnia  
poprzedzającego. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy  
pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania,  
odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. 

3. Wycena środków pieniężnych
a) Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.  
Przeliczanie operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych następuje po kursie średnim danej  
waluty ogłoszonym przez NBP w ostatnim dniu roboczym, poprzedzającym dzień zapłaty  
należności/zobowiązań.
b) Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wycenia się wg średniego kursu NBP  
na podstawie tabeli z ostatniego dnia roku. 
c) Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone  
odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

4. Fundusz 
Do funduszu statutowego zalicza się wynik finansowy za rok obrotowy wynikający z rachunku zysków i strat  
oraz niepodzielny wynik finansowy z lat ubiegłych.

5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

3/11

Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA RODZIN NOWE PERSPEKTYWY
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021



Ustalenia wyniku finansowego:

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje  
czynnych rozliczeń międzyokresowych. Spółka wyznacza próg istotności.  

6. Podatek dochodowy 
Podatek dochodowy wykazywany jest w rachunku zysków i strat, obejmuje część bieżącą
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

7. Wynik finansowy
Wynik finansowy ustala się na poziomie wyniku netto.  

8. Wyznaczenie progu istotności
Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku  
Stowarzyszenia jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 0,5 % zysku netto wynikającego  
ze sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy. W przypadku straty kwoty istotne  
traktuje się te kwoty, które przekraczają 0.5% sumy bilansowej wynikającej ze sprawozdania finansowego za  
poprzedni okres sprawozdawczy. 

Wynik finansowy ustala się na poziomie wyniku netto.

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  Sprawozdanie finansowe 
zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć  
przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania jednostki.

6.    Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy.

4/11

Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA RODZIN NOWE PERSPEKTYWY
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021



Kwota na dzień 
kończący poprzedni 

rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący bieżący 

rok obrotowy

Aktywa Dane w PLN

BILANS

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

119 649,80 77 054,72 B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

38 013,61 5 964,79 II. Należności krótkoterminowe

81 636,19 54 362,31 III. Inwestycje krótkoterminowe

16 727,62 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

119 649,80 77 054,72 AKTYWA RAZEM
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący 

rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 

rok obrotowy

6 947,39 -26 044,18 A. Fundusz własny

10 270,10 10 270,10 I. Fundusz statutowy

II. Pozostałe fundusze

-36 314,28 -29 726,78 III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

32 991,57 -6 587,50 IV. Zysk (strata) netto

70 107,33 145 693,98 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

65 989,84 III. Zobowiązania krótkoterminowe

70 107,33 79 704,14 IV. Rozliczenia międzyokresowe

77 054,72 119 649,80 PASYWA RAZEM
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Kwota za bieżący 
rok obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

2 394 285,23 934 921,19 A. Przychody z działalności statutowej

2 218 242,60 850 113,84I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

174 025,00 55 051,00II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

2 017,63 29 756,35III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

2 351 311,00 928 825,98 B. Koszty działalności statutowej

2 222 908,21 869 863,71I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

128 402,79 58 962,27II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

42 974,23 6 095,21 C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)

18 162,00D. Przychody z działalności gospodarczej

8 952,21E. Koszty działalności gospodarczej

9 209,79 F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)

8 787,24 22 716,25G. Koszty ogólnego zarządu

34 186,99 -7 411,25 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)

1 603,38I. Pozostałe przychody operacyjne

96,16J. Pozostałe koszty operacyjne

2,22 113,40K. Przychody finansowe

1 197,64 796,87L. Koszty finansowe

32 991,57 -6 587,50 M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)

N. Podatek dochodowy

32 991,57 -6 587,50 O. Zysk (strata) netto (M – N)
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