
wizualizacja sprawozdania

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2019-01-01

Data końcowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania 
finansowego

2020-03-03

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 PRZYJACIÓŁ 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
"UŚMIECH SENIORA"

Siedziba podmiotu

Województwo Świętokrzyskie

Powiat SANDOMIERZ

Gmina SANDOMIERZ

Miejscowość SANDOMIERZ

Adres

Adres

Kraj PL

Województwo Świętokrzyskie

Powiat SANDOMIERZ

Gmina SANDOMIERZ
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Nazwa ulicy UL. CZYŻEWSKIEGO

Numer budynku 1

Nazwa miejscowości SANDOMIERZ

Kod pocztowy 27-600

Nazwa urzędu pocztowego SANDOMIERZ

Identyfikator podatkowy NIP 8641949541

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

0000424547

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 2019-01-01

Data do 2019-12-31

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

Nie
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Opis okoliczności wskazujących na 
zagrożenie kontynuowania 
działalności

brak

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),

Do wyceny składników majątku 
Stowarzyszenia stosuje się 
odpowiednie przepisy ustawy o 
rachunkowości z uwzględnieniem 
nadrzędnych zasad wyceny aktywów 
i pasywów oraz ustalania wyniku 
finansowego. Wykazane w bilansie 
na koniec roku obrotowego aktywa i 
pasywa wyceniono następującymi 
metodami wyceny, wynikającymi z 
przyjętych zasad rachunkowości: • 
środki pieniężne - według wartości 
nominalnych, • fundusze własne – 
według wartości nominalnej, po 
uprzednim ich inwentaryzowaniu. 
Metody wyceny aktywów i pasywów 
ustala się przyjmując założenie,że 
jednostka będzie kontynuować 
działalność w dającej się przewidzieć 
przyszłości, w niezmienionym 
istotnie zakresie, bez postawienia jej 
w stan upadłości lub likwidacji.
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ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy Stowarzyszenia za 
dany rok obrotowy obejmuje 
wszystkie osiągnięte i przypadające 
na jego rzecz przychody oraz 
związane z tymi przychodami koszty 
zgodnie z zasadami memoriału, 
współmierności przychodów i 
kosztów oraz ostrożnej wyceny. Na 
koniec roku obrotowego zamyka się 
konta i na konto "wynik finansowy” 
następuje przeniesienie 
(przeksięgowanie) wszystkich 
zrealizowanych lub należnych 
przychodów oraz kosztów 
związanych z tymi przychodami oraz 
strat i zysków nadzwyczajnych, a 
także podatku dochodowego i 
innych obowiązkowych obciążeń 
wpływających na wynik. Jeżeli konto 
"wynik finansowy” wykazuje saldo 
Ma, wtedy występuje zysk netto 
firmy za rok obrotowy. Saldo Wn 
konta "wynik finansowy” jest 
informacją o stracie netto. Po 
zatwierdzeniu rocznego 
sprawozdania finansowego wynik 
finansowy zalicza się do przychodów 
lub kosztów w roku następnym albo 
- jeśli jest to wielkość dodatnia - 
można ją zaliczyć na zwiększenie 
funduszu statutowego.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech 
Seniora” przedstawia sprawozdanie 
finansowe za rok kończący się 31 
grudnia 2019 r., na które składa się: 
• Bilans sporządzony na dzień 31 
grudnia 2019 r., • Rachunek zysków i 
strat za okres od 01 stycznia 2019 r. 
do 31 grudnia 2019 r., • Informacja 
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ustalenia sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego

dodatkowa. Sprawozdanie 
finansowe sporządzone zostało na 
podstawie ksiąg rachunkowych 
prowadzonych w roku obrotowym 
zgodnie z ustaloną i wprowadzoną 
do stosowania przez Zarząd 
Stowarzyszenia Polityką 
Rachunkowości, określającą 
obowiązujące w Stowarzyszeniu: 1. 
zasady ustalania roku obrotowego i 
okresów sprawozdawczych, 2. 
zasady wyceny aktywów i pasywów 
oraz ustalania wyniku finansowego, 
3. zasady prowadzenia ksiąg 
rachunkowych, w tym zakładowy 
plan kont, 4. system ochrony danych 
i ich zbiorów. Rokiem obrotowym 
jest okres kolejnych 12 miesięcy w 
przedziale:1 styczeń - 31 grudzień. 
Okres sprawozdawczy pokrywa się z 
rokiem obrotowym. Księgi 
rachunkowe prowadzi się pod 
adresem: ul. Czyżewskiego 1, 
Sandomierz. Rachunek zysków i 
strat sporządza się według wariantu 
kalkulacyjnego. Jednostka nie 
sporządza rachunku przepływów 
pieniężnych. Księgi rachunkowe 
prowadzone są w formie 
komputerowej, przy pomocy 
programu finansowo – księgowego 
KRAWIEC FK. Program ten jest 
wykorzystywany przy prowadzeniu 
ksiąg rachunkowych od dnia 
03.03.2014 r. Konta ksiąg 
pomocniczych zawierają zapisy 
będące uszczegółowieniem i 
uzupełnieniem zapisów kont księgi 
głównej. Konta analityczne tworzy 
się w miarę potrzeb. Dekretacja 
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dowodów księgowych może 
odbywać się za pomocą zbiorczego 
dokumentu dekretacji tworzonego 
nie rzadziej niż za każdy miesiąc 
roku obrotowego. Sprawozdanie 
finansowe sporządzone zostało 
zgodnie z zasadami ustawy o 
rachunkowości, rzetelnie i jasno 
przedstawia sytuację majątkową i 
finansową oraz wynik finansowy.

Bilans 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

Aktywa razem 8132.54 9483.28 -

+Aktywa trwałe 0.00 0.00 -

+Aktywa 
obrotowe

8132.54 9483.28 -

++Inwestycje 
krótkoterminowe

8132.54 9483.28 -

Pasywa razem 8132.54 9483.28 -

+Fundusz własny 8132.54 9483.28 -

++Fundusz 
statutowy

9483.28 8574.27 -

++Zysk (strata) 
netto

-1350.74 909.01 -

Rachunek zysków i strat 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

Przychody z 
działalności 
statutowej

33941.80 14553.21 -

+Przychody z 
nieodpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

30510.00 0.00 -

+Przychody z 
odpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

0.00 65.01 -

+Przychody z 
pozostałej 
działalności 
statutowej

3431.80 3288.20 -

Koszty 
działalności 
statutowej

35340.73 13688.74 -

+Koszty 
nieodpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

34991.80 13295.94 -

+Koszty 
odpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

0.00 65.01 -
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+Koszty 
pozostałej 
działalności 
statutowej

348.93 327.79 -

Zysk (strata) z 
działalności 
statutowej (A - B)

-1398.93 864.47 -

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

-1398.93 864.47 -

Przychody 
finansowe

48.19 44.54 -

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

-1350.74 909.01 -

Zysk (strata) 
netto (M - N)

-1350.74 909.01 -

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości

Informacja dodatkowa

Opis

Opis Informacja dodatkowa

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem. informacjadodatkowa.odt



STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   
„UŚMIECH SENIORA” 

 

INFORMACJA DODATKOWA 2019 

 

1. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych 

ich zmian w stosunku do roku poprzedniego oraz uzupełniające dane 

 o aktywach i pasywach. 

 

Do wyceny składników majątku Stowarzyszenia - w zakresie zagadnień nieuregulowanych 

przepisami Rozporządzenia powołanego we wprowadzeniu do niniejszego sprawozdania – stosuje 

się odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem nadrzędnych zasad wyceny 

aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. Zasady ustalone 

w ustawie o rachunkowości. 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – środki trwałe oraz wartości niematerialne i 

prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po 

aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, 

a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;  

 a) Aktywa obrotowe Stowarzyszenia w bilansie jednostki wykazane w kwocie  

8132,54 zł to inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne. 

Środki te wykazano w bilansie wartości nominalnej: 

• zgromadzone na podstawowym rachunku bankowym: 1394,33 zł 

• zgromadzone na  rachunku bankowym dot. przekazanego 1% podatku dochodowego – 

6738,21 zł,  

• w kasie własnej: 0,00 zł 

Poza środkami pieniężnymi zgromadzonymi w kasie i na rachunku bieżącym, żadne inne składniki 

aktywów obrotowych na dzień bilansowy nie wystąpiły. 

 

 b) Po stronie pasywów Stowarzyszenie wykazuje na dzień bilansowy 

• fundusz własny: 9 483,28 zł,  

• strata: 1 350,74 zł. 

 

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie nie wykazuje żadnych innych składników pasywów 

W roku obrotowym 2019 nie wystąpiły zmiany metod wyceny aktywów i pasywów. 

 

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

przychodów określonych statutem. 

 

Na kwotę przychodów w roku obrotowym składały się: 

 

1) DAROWIZNY –  200,00 zł, w tym: 

• finansowe od osób fizycznych – 200,00 zł, 

 

 

2) DOTACJE – 30 310,00zł, w tym: 

• Urząd Miasta Sandomierz – 4 000,00 zł, 

• Powiat Sandomierski – 4 500,00 zł; 

• Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – 15 810,00 zł 

• Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – 6000,00 zł 

 

3) SKŁADKI OKREŚLONE STATUTEM – 1 170,00 zł, 



4) PRZYCHODY Z ODPISU 1% PODATKU DOCHODOWEGO – 2309,99 zł, w tym: 

• kwoty 1% podatku – 2 261,80 zł, 

• odsetki od lokat – 48,19 zł 

 

 

ŁĄCZNA KWOTA PRZYCHODÓW W 2019 R. WYNOSIŁA  33 989,99 ZŁ. 

 

3. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne 

określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych. 

 

Na kwotę kosztów w roku obrotowym składały się: 

 

1) KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ NIEODPŁATNEJ – 34 991,80 zł., w tym: 

• Cele statutowe Stowarzyszenia – 1207,34 zł., 

• Projekt „Prowadzenie programów integrujących dorosłe osoby niepełnosprawne ze 

społeczeństwem” – Gmina Miejska Sandomierz – 4000,01 zł., 

• Projekt „Zawsze razem” – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego – 7034,36 zł., 

• Projekt „Najważniejsze zdrowie” – Powiat Sandomierski – 2000,00 zł. 

• Projekt „Kultura i sztuka zbliża” – Powiat Sandomierski – 2500,00 zł., 

• Projekt „Zawsze pełni życia” - Wojewoda Świętokrzyski – 18250,09 zł 

 

2) KOSZTY ADMINISTRACYJNE – 348,93 ZŁ, w tym: 

• Zużycie materiałów i energii – 42,00 zł, 

• Usługi obce – 235,00 zł 

• Podatki i opłaty – 79,00 zł 

  

ŁĄCZNA KWOTA KOSZTÓW  W 2019 R. WYNOSIŁA  35 340,73 ZŁ. 

 

4. Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystania funduszu statutowego. 

Strata finansowa netto za rok obrotowy wyniósł 1350,74 zł. 

 

5. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych 

z działalnością statutową. 

Na dzień bilansowy tego rodzaju zobowiązania nie wystąpiły. 

 

6. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku                    

i źródłach ich finansowania. 

Zarówno skala jak i zakres prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenia nie umożliwiły 

zaobserwowania tendencji takich zmian. 

 

7. Informacje o sprawach osobowych 

1) Informacje o przeciętnym zatrudnieniu 

Stowarzyszenie w roku obrotowym 2019 zatrudniono jedna osobę na umowę o dzieło do 

prowadzenia zajęć wynikających z realizowanego projektu. 

2) Wynagrodzenia Zarządu 

W 2019 roku Stowarzyszenie nie wypłacało członkom Zarządu wynagrodzeń z tytułu pełnionych 

funkcji, odszkodowań i odpraw z tytułu zakazu konkurencji. 

3) Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zarządu 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku członkowie Zarządu nie mieli zobowiązań z tytułu otrzymanych od 

Stowarzyszenia pożyczek i podobnych świadczeń. 

 

Sporządził:  Monika Kłosowska 


