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3) Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości sotosuje się w sposób ciągły, dokonując w 
kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej 
wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i 
umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za 
kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Sprawozdanie finansowe 
sporządzane zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 
zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunowości ustaloną i przyjętej polityki 
rachunkowości, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami ustawy z dnia 29 
września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018, poz. 395). Przyjete zasady wynikają z 
ogólnych zasad rachunkowości uproszczonej w Stowarzyszeniu, gdzie:

-do przychodów Stowarzyszenie zalicza otrzymane środki pieniężne i inne aktywa 
finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane 
składki statutowe, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku oraz przychody finansowe, dotacje 
i subwencje,

-do kosztów działalności jednostka zalicza koszty związane z realizacją zadań statutowych 
– w tym także świadczenia określone statutem. Za koszty uważa się również koszty 
administracyjne jednostki, a w szczególności wynagordzenia oraz ubezpieczenia społeczne i 
inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, 
usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym.
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1) Organizacja stosuje uproszczone zasady rachunkowości przewidziane w ustawie o 
rachunkowości:

-korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny,
-sporządza sprawozdanie wg załącznika 6 ustawy o rachunkowości
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sprawozdanie wg załącznika nr 6
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1) Organizacja stosuje uproszczone zasady rachunkowości przewidziane w ustawie o 
rachunkowości:

-korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny,
-sporządza sprawozdanie wg załącznika 6 ustawy o rachunkowości

2) Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez 
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2021

 STOWARZYSZENIE 
„S-KKS PRZEMYŚL „

Informacja ogólna za 2021 rok

1. Aktywa trwałe 

STOWARZYSZENIE   'S-KKS  PRZEMYŚL  „   nie  posiadało  w  roku  sprawozdawczym
aktywów trwałych.

2.  Działalność statutowa  Stowarzyszenia:

 Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł,  w tym
przychodów określonych statutem. 

A) Przychody w 2021 roku

Stowarzyszenie  w 2021  osiągnęło przychody określone statutem, tj.składki członkowskie
, 

Przychody Stowarzyszenia, 3759,78 zł

w tym:

Składki członkowskie 420,00zł

Otrzymana Dotacja     0 zł

Otrzymane darowizny 2 464,78ZŁ

Pozostałe przychody 875,00 ZŁ
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B)  Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne 
określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

Koszty administracyjne oraz koszty realizacji celów 
statutowych organizacji  razem,

1 910,64zł

w tym

 -koszty statutowe 1 560,64 zł

- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego        0,00 zł

 - Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

   0,00 zł

- koszty ogólnego zarządu 350,00zł

- pozostałe         0,00 zł

C) Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach 
majątku i źródłach ich finansowania. 

Stowarzyszenie  osiągnęło dodatni wynik finansowy za 2021 rok w kwocie 1 849,14 zł. 

3.  Zobowiązania.

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie .

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i 
nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń 
wszelkiego rodzaju” 

Organizacja nie posiada udziałów i akcji 

Na dzień 31.12..2021 r Stowarzyszenie  nie posiadało zobowiązań zł
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4.  Aktywa obrotowe.

Na dzień bilansowy 31.12.2021 r. aktywa obrotowe wyniosły: 2 153,93 zł

 środki pieniężne w banku  –  261,8 zł, 

środki pieniężne w kasie – 5,99 zł

należności (członkowie stowarzyszenia )– 1889,14 zł
 

5. Pracownicy 

W 2021 r. Stowarzyszenie nie zatrudniało osób na umowę o pracę. 

Osoby pracujące w stowarzyszeniu podejmują się pracy na zasadzie wolontariatu lub na 
podstawie umów cywilnoprawnych. 

 

Przemyśl, dnia 21.03.2022 r.
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