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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.    Dane jednostki

Nazwa:

Siedziba:

STOWARZYSZENIE LEW JUDY

 Ojców Oblatów 1/-, 54-239 Wrocław

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 8943050731

KRS: 0000492530

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):

Ustalenia wyniku finansowego:

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Wycena składników majątkowych realizowana jest według cen zakupu. Na dzień bilansowy jednostka nie

posiada zapasów.

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według

wartości podlegającej zapłacie. Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się

według wartości nominalnej. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie

przekraczającej 10.000 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do

użytkowania. Wartości niematerialne i prawne obejmujące licencje, oprogramowanie i zakończone prace

rozwojowe powyżej 10.000 zł są amortyzowane w okresie od 2 do 5 lat. Ustala się podstawowe wysokości

stawek amortyzacyjnych dla wszystkich grup środków trwałych na poziomie stawek zamieszczonych w

załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stawki, okres i metody amortyzacji

określa się na dzień przyjęcia środka trwałego do ewidencji.

Na wynik finansowy składają się przychody z działalności statutowej, pozostałe przychody operacyjne i

przychody finansowe oraz koszty działalności statutowej, pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z podstawową

działalnością gospodarczą lub statutową a wpływające na wynik finansowy. Przychody finansowe są to

należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji

finansowych z działalności finansowej. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych

w budowie zwiększają wartość nabycia tych składników aktywów. Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od

zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środków trwałych do użytkowania obciążają koszty

operacji finansowych.

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

STOWARZYSZENIE LEW JUDY
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021



Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z 29

września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694 z póź. zmian.), która określa

między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na

terytorium Rzeczypospolitej.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem numer 6 do ustawy o rachunkowości.

-

6.    Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.
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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

108 899,74136 081,12B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

II. Należności krótkoterminowe

108 899,74136 081,12III. Inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

108 899,74136 081,12AKTYWA RAZEM
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień

kończący bieżący

rok obrotowy

Kwota na dzień

kończący poprzedni

rok obrotowy

135 593,21 108 411,83A. Fundusz własny

I. Fundusz statutowy

II. Pozostałe fundusze

108 411,83 58 652,61III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

27 181,38 49 759,22IV. Zysk (strata) netto

487,91 487,91B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

487,91 487,91III. Zobowiązania krótkoterminowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

136 081,12 108 899,74PASYWA RAZEM
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Kwota za bieżący

rok obrotowy

Kwota za poprzedni

rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 Dane w PLN

257 712,47 257 955,80A. Przychody z działalności statutowej

257 712,47 257 955,80I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

231 670,50 203 238,18B. Koszty działalności statutowej

231 670,50 203 238,18I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

26 041,97 54 717,62C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)

D. Przychody z działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)

5 146,81G. Koszty ogólnego zarządu

26 041,97 49 570,81H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)

1 000,00I. Pozostałe przychody operacyjne

J. Pozostałe koszty operacyjne

139,41 188,41K. Przychody finansowe

L. Koszty finansowe

27 181,38 49 759,22M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)

N. Podatek dochodowy

27 181,38 49 759,22O. Zysk (strata) netto (M – N)
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

OMELANIUK MIROSŁAW dnia 2022-05-12

Anna Magdalena Nowosielska dnia 2022-06-16

FRANKOWSKI JANUSZ dnia 2022-06-19

SZARECKI ROBERT dnia 2022-06-20

MYŚKOW ELŻBIETA dnia 2022-07-17
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INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

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 występuje.

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 występuje.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwałe brutto na dzień bilansowy 0,00 zł

Wartości niematerialne i prawne brutto na dzień bilansowy  0,00 zł

Umorzenie środków trwałych na dzień bilansowy  0,00 zł

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 0,00 zł

Należności nie dzień bilansowy

Nie występują.

Środki pienieżne

Jednostka posiada na dzień bilansowy środki pieniężne ogółem 136.081,12 zł na rachunkach bankowych

prowadzonych w Banku Santander Bank S.A.

Nadwyżka przychodów nad kosztami za poprzednie okresy sprawozdawcze wynosi ogółem 108.411,83 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami za bieżący okres sprawozdawczy wynosi ogółem 27.181,38 zł

Zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 487,91 zł obejmują nieprzeterminowane zobowiązania podatkowe,

ZUS i PIT których termin płatności przypada w następnym okresie sprawozdawczym.

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.

Ogółem przychody wynoszą 258.851,88 zł, w tym:

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej:

Składki członkowskie, 108.372,00 zł

Darowizny osób fizycznych, 149.340,47 zł

Naliczone odsetki od lokat, 139,41 zł (odsetki uzyskane przeznaczone na działalność statutową)

Przychody z działalności statutowej odpłatnej:

Nie występuje.

Przychody z tytułu darowizn ze środków publicznych 1%
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Nie występuje.

Pozostałe przychody operacyjne:

Pozostałe zwroty, 1.000,00 zł

Dotacje i inne środki publiczne.

Nie występuje.

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

W okresie sprawozdawczym koszty ogółem wynoszą 231.670,50 zł, w tym:

a. koszty działalności statutowej nieodpłatnej ogółem wynoszą 228.709,56 zł, w tym:

- materiały, 35.016,48 zł

- usługi, 128.216,82 zł

- wynagrodzenia, 39.454,92 zł

- wsparcie innych podmiotów/organizacji, 26.021,34 zł

b. koszty działalności statutowej odpłatnej:

Nie występują.

c. koszty ogólnego zarządu ogółem wynoszą 2.960,94 zł, w tym:

- usługi tele-informatyczne, 856,08 zł

- usługi księgowe,1.620,00 zł

- usługi bankowe, 484,86 zł

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy.

7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej 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.

Nie dotyczy.

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 dotyczy.
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