
wizualizacja sprawozdania

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2021-01-01

Data końcowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania 
finansowego

2022-06-09

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 PSONI KOŁO W ELBLĄGU

Siedziba podmiotu

Województwo Warmińsko-mazurskie

Powiat M.ELBLĄG

Gmina M.ELBLĄG

Miejscowość ELBLĄG

Adres

Adres

Kraj PL

Województwo Warmińsko-mazurskie

Powiat M.ELBLĄG

Gmina M.ELBLĄG

Nazwa ulicy 1 MAJA



wizualizacja sprawozdania

Numer budynku 1

Nazwa miejscowości ELBLĄG

Kod pocztowy 82-300

Nazwa urzędu pocztowego ELBLĄG

Identyfikator podatkowy NIP 5781073260

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

0000218552

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 2021-01-01

Data do 2021-12-31

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:

metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji),

Charakterystyka metod wyceny 
składników aktywów i pasywów a) 
środki trwałe i wartości 
niematerialne i prawne wyceniono 
na dzień bilansowy wg wartości 
netto, b) należności i zobowiązania 
krótkoterminowe wyceniono na 
dzień bilansowy w kwotach 
wymaganej zapłaty, c) środki 
pieniężne w kasie i na rachunkach 
bankowych wyceniono na dzień 
bilansowy wg wartości nominalnej, 
d) rozliczenia międzyokresowe 
kosztów czynne wyceniono na dzień 
bilansowy wg wartości z dnia ich 
aktywowania w części nierozliczonej 
do dnia bilansowego, e) rozliczenia 
międzyokresowe przychodów 
wyceniono w wartości 
niewydatkowanych do dnia 
bilansowego dotacji i dofinansowań 
otrzymanych przez Stowarzyszenie.
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ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustala się według 
zasad określonych w ustawie o 
rachunkowości. Na wynik finansowy 
jednostki składają się: a) przychody 
działalności statutowej (z 
wyodrębnieniem przychodów 
nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego, odpłatnej działalności 
pożytku publicznego), b) koszty 
działalności statutowej (z 
wyodrębnieniem kosztów 
nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego, odpłatnej działalności 
pożytku publicznego), c) koszty 
ogólnego zarządu, d) pozostałe 
przychody i koszty operacyjne, e) 
przychody i koszty finansowe, f) 
obciążenia z tytułu podatku 
dochodowego.

ustalenia sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zawiera 
dane łączne: bilans, rachunek 
zysków i strat oraz informację 
dodatkową za rok 2021. 
Sporządzone według załącznika nr 6 
do ustawy o rachunkowości.
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pozostałe

Sprawozdanie finansowe zostało 
sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności, przez 
Stowarzyszenie, w dającej się 
przewidzieć przyszłości. Stan 
epidemiologiczny (COVID-19) ma 
negatywny wpływ na gospodarkę 
krajową i światową. Stowarzyszenie 
jest jednostką niedochodową w 
przypadku załamania gospodarki 
krajowej mogą wystąpić problemy w 
finansowaniu zadań statutowych ze 
strony instytucji państwowych i 
unijnych., dotyczących 
potencjalnego wpływu obecnej 
sytuacji na jednostkę. W 2021r. 
pomimo różnorodnych trudności w 
związku z zachorowaniami kadry i 
uczestników placówek, płynność 
finansowania zewnętrznego była 
zachowana.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Nazwa pozycji Przedmiot działalności jednostki.

5. Przedmiotem podstawowej 
działalności Jednostki w roku 
obrotowym była działalność 
statutowa, a w szczególności: a) 
tworzenie warunków włączania 
dzieci, młodzieży i dorosłych, jako 
indywidualnych osób i jako grup, w 
tok normalnego życia, korzystania 
przez nich z ogólnodostępnej 
infrastruktury społecznej i form 
życia społecznego, z zapewnieniem 
im, w razie potrzeby, 
odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza 
w postaci specjalistycznej pomocy, 
doradztwa i asysty; b) prowadzenie 
na zlecenie oraz ze środków 
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Informacja uszczegóławiająca, 
wynikająca z potrzeb lub specyfiki 
jednostki

własnych różnorodnych usług m.in. 
w formie placówek i zespołów 
kompleksowej, wielospecjalistycznej 
pomocy, w szczególności w 
rehabilitacji, terapii, w formie 
świadczeń zdrowotnych, edukacji, 
rewalidacji i wychowania, m.in. w 
formie wychowania przedszkolnego 
i wspierania rozwoju oraz będących 
realizacją obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki; edukacji 
obywatelskiej, europejskiej i 
ekologicznej oraz działalności 
rehabilitacyjno- rekreacyjnej, 
kulturalnej, sportowej i innej 
wynikającej z idei aktywnego życia 
przy pełnym włączeniu w życie grup 
rówieśniczych i lokalnej 
społeczności; organizowanie 
dowozu itp., z uwzględnieniem 
niezbędnej opieki we wszystkich 
formach; c) inicjowanie i 
prowadzenie różnorodnych form 
pomocy rodzinom, a w 
szczególności grup 
samopomocowych, grup wsparcia, 
usług wspomagających rodzinę w 
wypełnianiu jej obowiązków wobec 
osoby niepełnosprawnej w domu i 
poza nim, również w sytuacjach 
kryzysowych, placówek dziennego 
pobytu, informacji, doradztwa, 
poradnictwa, terapii 
psychologicznej.

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 404553.37 552640.99 -

• Aktywa trwałe 50566.63 133121.27 -

• • Wartości 
niematerialne i 
prawne

0.00 0.00 -

• • Rzeczowe 
aktywa trwałe

49851.49 130689.85 -

• • Należności 
długoterminowe

0.00 0.00 -

• • Inwestycje 
długoterminowe

0.00 0.00 -

• • 
Długoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe

715.14 2431.42 -

• Aktywa 
obrotowe

353986.74 419519.72 -

• • Zapasy 0.00 0.00 -

• • Należności 
krótkoterminowe

101282.99 93507.66 -

• • Inwestycje 
krótkoterminowe

217948.56 258402.92 -

• • Krótkotermino
we rozliczenia 
międzyokresowe

34755.19 67609.14 -
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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 404553.37 552640.99 -

• Fundusz własny 14733.49 5457.66 -

• • Fundusz 
statutowy

5457.66 146822.85 -

• • Pozostałe 
fundusze

0.00 0.00 -

• • Zysk (strata) z 
lat ubiegłych

0.00 0.00 -

• • Zysk (strata) 
netto

9275.83 -141365.19 -

• Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania

389819.88 547183.33 -

• • Rezerwy na 
zobowiązania

0.00 0.00 -

• • Zobowiązania 
długoterminowe

0.00 0.00 -

• • Zobowiązania 
krótkoterminowe

28058.84 70793.36 -

• • Rozliczenia 
międzyokresowe

361761.04 476389.97 -

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

6982962.71 6383790.48 -

• Przychody z 
nieodpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

6933280.11 6376565.28 -

• Przychody z 
odpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

49682.60 7225.20 -

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

6930680.97 6517509.25 -

• Koszty 
nieodpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

6880951.77 6510284.05 -

• Koszty 
odpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

49729.20 7225.20 -

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)

52281.74 -133718.77 -

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 ogólnego 
zarządu

6138.93 9105.82 -

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)

46142.81 -142824.59 -

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

23212.30 5443.32 -

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

53028.92 3983.81 -
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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 
finansowe

0.06 0.08 -

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 7050.42 0.19 -

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)

9275.83 -141365.19 -

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

Podatek 
dochodowy

0.00 0.00 -

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

Zysk (strata) 
netto (M - N)

9275.83 -141365.19 -



wizualizacja sprawozdania

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości

Opis

Opis
DODATKOWE INFORMACJE I 
OBJAŚNIENIA

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem. infordodat2021.docx


