
wizualizacja sprawozdania

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

2021-03-14

Kod Sprawozdania: SprFinOpWZlotych

Kod Systemowy SFJOPZ (1)

Wersja Schemy 1-2

Wariant Sprawozdania 1

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

Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa i siedziba

Nazwa Firmy
STOWARZYSZENIE RODZICÓW I 
PRZYJACIÓŁ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PRZYSTAŃ"

Siedziba podmiotu

Województwo Łódzkie

Powiat BEŁCHATOWSKI

Gmina BEŁCHATÓW

Miejscowość BEŁCHATÓW

Adres

Adres

Kraj PL

Województwo Łódzkie

Powiat BEŁCHATOWSKI

Gmina BEŁCHATÓW
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Nazwa ulicy ŻEROMSKIEGO

Numer budynku 1

Nazwa miejscowości BEŁCHATÓW

Kod pocztowy 97-400

Nazwa urzędu pocztowego BEŁCHATÓW

Identyfikator podatkowy NIP 7691986704

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

0000115970

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" - sprawozdanie 
sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności, "Nie" - 
sprawozdanie zostało sporzadzone 
przy zalożeniu, że działalność nie 
będzie kontynuowana

Tak

Wskazanie, czy nie istnieją 
okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez nią 
działalności: "Tak" - Brak 
okoliczności wskazujących na 
zagrożenie kontynuowania 
działalności; "Nie" - Wystąpiły 
okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania 
działalności

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

Zasady wyceny aktywów i pasywów 
opierają się na zasadach 
określonych w ustawie o 
rachunkowości. Aktywa i pasywa 
wycenia się nie rzadziej, niż na dzień 
bilansowy w następujący sposób: 
środki trwałe wycenia się według 
cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia, lub wartości 
przeszacowanej (po aktualizacji 
wyceny), pomniejszonych o odpisy 
umorzeniowe (amortyzacyjne) z 
tym, że środki trwałe otrzymane 
nieodpłatnie, wycenia się na 
podstawie\ndecyzji właściwego 
organu według wartości 
określonych w decyzji, a otrzymane 
na podstawie darowizny według 
ceny rynkowej na dzień otrzymania 
darowizny. Wartość rynkową określa 
się na podstawie przeciętnych cen 
stosowanych w obrocie rzeczami 
tego samego rodzaju i gatunku, z 
uwzględnieniem ich stanu i stopnia 
zużycia.Koszt wytworzenia obejmuje 
ogół kosztów rzeczywiście 
poniesionych przez Stowarzyszenie 
od rozpoczęcia budowy, montażu, 
przystosowania i ulepszenia środka 
trwałego do dnia przyjęcia do 
użytkowania. Według kosztów 
wytworzenia wycenia się 
podstawowe środki trwałe, 
pozostałe środki trwałe, wartości 
niematerialne i prawne wytworzone 
we własnym zakresie oraz środki 
trwałe w budowie.Środki trwałe i 
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metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji),

wartości niematerialne i prawne o 
wartości wyższej od 10.000 zł, zwane 
dalej podstawowymi środkami 
trwałymi, podlegają umarzaniu w 
równych ratach (metodą liniową) na 
podstawie aktualnego planu 
amortyzacji według stawek 
amortyzacyjnych określonych w 
ustawie o podatku dochodowym od 
osób prawnych. Stawki te określa się 
na dzień przyjęcia środka trwałego 
do użytkowania.Na 
dzień\nbilansowy podstawowe 
środki trwałe oraz wartości 
niematerialne i prawne o wartości 
powyżej 10.000 zł wycenia się w 
wartości netto tj. po pomniejszeniu 
odpisów amortyzacyjnych 
ustalonych na dzień bilansowy. 
Jeżeli środki trwałe, uległy 
ulepszeniu (przebudowie, 
rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji 
lub modernizacji), to wartość 
początkową tych środków 
powiększa się o sumę wydatków na 
ich ulepszenie, w tym także o 
wydatki na nabycie części 
składowych lub peryferyjnych, 
których jednostkowa cena nabycia 
przekracza 10.000 zł. Środki trwałe 
uważa się za ulepszone,\ngdy suma 
wydatków poniesionych na 
przebudowę, rozbudowę, 
rekonstrukcję, adaptację lub 
modernizację w danym roku 
budżetowym przekracza 10.000 zł, a 
wydatki te powodują wzrost 
wartości użytkowej w stosunku do 
wartości z dnia przyjęcia środka 
trwałego do używania. Przebudowę, 
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modernizację itp., które nie 
spowodowały wzrostu wartości 
użytkowej obiektu w porównaniu do 
posiadanej przez niego w momencie 
oddania go do używania, uważa się 
za remont. Pozostałe środki trwałe, 
to takie środki, które umarza się 
jednorazowo, przez wpisanie w 
koszty w\nmiesiącu przyjęcia do 
używania o wartości początkowej 
poniżej 10.000 zł netto i wyższej niż 
1.500 zł netto. Pozostałe środki 
trwałe w użytkowaniu, których 
jednostkowa cena nabycia jest 
większa lub równa 1.500 zł, 
podlegają ewidencji ilościowo-
wartościowej. Zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług wycenia się w kwocie 
wymagającej zapłaty, czyli łącznie z 
odsetkami naliczonymi na 
podstawie not odsetkowych 
otrzymanych od kontrahentów. 
Odsetki od zobowiązań ujmuje się w 
księgach w monecie ich zapłaty, lecz 
nie później niż na koniec dnia 
każdego kwartału. Środki pieniężne 
w kasie i na rachunkach bankowych 
wycenia się według wartości 
nominalnej. Środki pieniężne 
wyrażone w walutach obcych, 
wycenia się na dzień 
przeprowadzenia operacji, w 
wartości nominalnej przeliczonej na 
złote polskie według kursu zakupu 
lub kursu sprzedaży dla danej 
waluty na dzień przeprowadzenia 
ope,racji walutowej, stosowanego 
przez bank, z którego usług korzysta 
Stowarzyszenie.\n
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ustalenia wyniku finansowego

Dla rozliczenia kosztów realizacji 
zadań statutowych Stowarzyszenia 
ewidencjonuje się koszty w układzie 
kalkulacyjnym – konta zespołu 500, 
stosuje się dla każdej dotacji 
odrębne konto analityczne i sub-
analityczne według potrzeb 
rozliczania dotacji. Jednostka 
przyjmuje zasadę rozliczania 
kosztów realizacji poszczególnych 
programów do wysokości 
poniesionych wydatków w roku 
obrotowym nie większe jednak niż 
otrzymane środki pieniężne 
(dotacje) w roku obrotowym. 
Nadwyżkę poniesionych kosztów 
nad wpływem środków odnosi na 
rozliczenia międzyokresowe 
kosztów. Jeśli poniesione koszty 
realizacji zadań statutowych w roku 
obrotowym są niższe niż otrzymane 
środki pieniężne, jednostka rozlicza 
tę nadwyżkę jak czynne rozliczenia 
międzyokresowe, rozliczając ją w 
roku, w którym następuje realizacja 
programu objętego tą dotacją.

ustalenia sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego

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).

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
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Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Aktywa razem 1394186.95 1064291.41 -

• Aktywa trwałe 148288.16 178361.99 -

• • Rzeczowe 
aktywa trwałe

148288.16 178361.99 -

• • • Środki trwałe 148288.16 178361.99 -

• • • • Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

67740.62 72378.29 -

• • • • Środki 
transportu

80547.54 105983.70 -

• Aktywa 
obrotowe

1245898.79 885929.42 -

• • Zapasy 11896.87 6854.51 -

• • • Materiały 11896.87 6854.51 -

• • Należności 
krótkoterminowe

347.69 9196.13 -

• • Inwestycje 
krótkoterminowe

1060674.92 765659.73 -

• • • Środki 
pieniężne w 
kasie i na 
rachunkach

1060674.92 765659.73 -

• • Krótkotermino
we rozliczenia 
międzyokresowe

172979.31 104219.05 -
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Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Pasywa razem 1394186.95 1064291.41 -

• Fundusz własny 391532.98 292441.74 -

• • Fundusz 
statutowy

6845.41 6845.41 -

• • Zysk (strata) z 
lat ubiegłych

285596.33 113587.98 -

• • Zysk (strata) 
netto

99091.24 172008.35 -

• Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania

1002653.97 771849.67 -

• • Zobowiązania 
krótkoterminowe

180399.12 106358.61 -

• • Rozliczenia 
międzyokresowe

822254.85 665491.06 -

• • • Inne 
rozliczenia 
międzyokresowe

822254.85 665491.06 -

• • • • 
krótkoterminowe

822254.85 665491.06 -

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy
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Przychody z 
działalności 
statutowej

1938660.40 1654472.00 -

• Przychody z 
nieodpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

1938660.40 1650255.00 -

• • Dotacje i 
granty

1659029.28 1375270.03 -

• • Składki 
członkowskie

115500.00 112600.00 -

• • Przychody z 
1%

91599.60 78755.10 -

• • Darowizny 55201.06 26443.18 -

• • • Daroowizny 
osób fizycznych

33480.69 13770.00 -

• • • Darowizny 
osób prawnych

21720.37 12673.18 -

• • Pozostałe 17330.46 57186.69 -

• Przychody z 
odpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

0.00 4217.00 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Koszty 
działalności 
statutowej

1870077.75 1472509.71 -
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• Koszty 
nieodpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

1870077.75 1468269.30 -

• • Koszty dotacji 
i grantów

1659029.28 1375270.03 -

• • Koszty 
administracyjne

162854.56 67124.84 -

• • • Zużycie 
materiałów i 
energii

30578.87 12597.11 -

• • • Usługi obce 30341.15 9470.18 -

• • • 
Wynagrodzenia 
oraz 
ubezpieczenia 
społeczne i inne 
świadczenia

47074.14 34725.20 -

• • • Amortyzacja 51073.83 0.00 -

• • • Pozostałe 3786.57 10332.35 -

• • Pozostałe 
koszty statutowe

48193.91 25874.43 -

• Koszty 
odpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

0.00 4240.41 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy
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Zysk (strata) z 
działalności 
statutowej (A - B)

68582.65 181962.29 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Zysk (strata) z 
działalności 
operacyjnej (C + 
F - G)

68582.65 181962.29 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Pozostałe 
przychody 
operacyjne

36685.98 32175.49 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Pozostałe koszty 
operacyjne

6964.61 43524.01 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Przychody 
finansowe

787.68 1394.99 -
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Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Koszty finansowe 0.46 0.41 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Zysk (strata) 
brutto (H + I - J + 
K - L)

99091.24 172008.35 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Zysk (strata) 
netto (M - N)

99091.24 172008.35 -

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości


