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Organizacja prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, w 
szczególności rozporządzeniem Ministra Finansów o szczególnych zasadach uznawania, metodach wyceny, zakresie ujawniania i 
sposobie prezentacji instrumentów finansowych. Jeżeli występuje kolizja pomiędzy ustawą o rachunkowości a rozporządzeniem 
wykonawcznym, organizacja stosuje zasady określone w rozporządzeniu.

W zakresie nieuregulowanym powyższymi aktami, organizacja stosuje Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

W przypadku nieuregulowania istotnych zagadnień występujących w organizacji powyższymi aktami kierownik jednostki decyduje 
w formie pisemnej o zastosowanym rozwiązaniu opisując to rozwiązanie w informacji dodatkowej przy sporządzeniu sprawozdania
finansowego.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy i jest stosowany również do celów podatkowych. Okresem sprawozdawczym 
dotyczącym rozliczenia dochodu CIT jest rok kalendarzowy.

Organizacja sporządza deklaracje podatkowe za poszczególne okresy sprawozdawcze.

Jednostką organizacyjną jest siedziba organizacji. O powołaniu oddziałów decyduje kierownik jednostki w drodze uchwały.
Księgi rachunkowe prowadzone są przez firmę zewnętrzną, posiadającą uprawnienia do świadczenia takich usług.
Księgi rachunkowe obejmują: dziennik, konta księgi głównej, zestawienie obrotów i sald kont, księgi pomocnicze.
Księgi rachunkowe prowadzone są w formie komputerowej, przy pomocy następujących programów: ''R2fk" - główny program.

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.
Sprawozdanie finansowe organizacji składa się z: Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, Bilansu, Rachunku zysków i 
strat, Dodatkowych informacji i objaśnień.

Organizacja ewidencjonuje koszty przy zastosowaniu kont zespołu 5. 

Dane liczbowe w sprawozdaniu wykazuje się w złotych i groszach.
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Aktywa i pasywa bilansu wycenia się następująco:
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o
umorzenie. Składniki majątkowe formalnie spełniające kryteria zaliczania do środków trwałych lub wartości niematerialnych i
prawnych lecz o jednostkowej cenie nabycia netto poniżej 10.000,00zł zaliczane są do materiałów i odnoszone w 100% w koszty
zużycia materiałów. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe, których cena nabycia jest wyższa niż 10.000,00zł
amortyzuje się metodą liniową według stawek i zasad uwzględniających okres ekonomicznej użyteczności poczynając od miesiąca
następnego po oddaniu ich do użytkowania.

Otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się na dzień ich otrzymania w wartości
określonej w umowie darowizny, a jeśli dokument nie zawiera danych o wartości lub brak jest takiego dokumentu to w wartości
rynkowej. Drugostronnie są to przychody przyszłych okresów odpisywane stopniowo na pozostałe przychody operacyjne
równolegle do amortyzacji otrzymanych wartości niematerialnych i prawnych lub środków trwałych.
Wartość początkową środków trwałych zwiększa się o koszty ulepszenia, gdy wartość ulepszenia w danym roku obrotowym jest
wyższa niż 10.000,00zł. W przypadku, gdy wartość poniesiona na ulepszenie danego środka trwałego w danym roku podatkowym
nie jest wyższa niż 10.000,00zł poniesione nakłady są odnoszone na koniec roku obrotowego w bieżące koszty działalności.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (dokonując odpisów aktualizujących
kwoty określonych należności do wysokości oczekiwanej zapłaty, jeżeli jest ona niższa od kwoty wierzytelności a działania
windykacyjne nie rokują nadziei lub ich przeprowadzenie nie byłoby racjonalne.)

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych
okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i
sposób rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Fundusze własne wykazuje się w sprawozdaniu zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa i aktu ustanowienia organizacji
w wartości nominalnej.

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Sprawozdanie finansowe organizacji zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości składa się z
wprowadzenia do sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowej informacji.

Sprawozdanie sporządza się zgodnie z załącznikiem numer 6 do ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w walucie polskiej, w złotych i groszach.
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STOWARZYSZENIE "SZKOŁY 
DLA POKOJU"

01.01.2018 - 31.12.2018

zł

2018

47 962,98

47 962,98

0,00

0,00
35 765,00

35 765,00

0,00

0,00

12 197,98
0,00

0,00

0,00

399,28
11 798,70

0,00

0,00

0,00

0,00

11 798,70
0,00

11 798,70

2017

20 698,27

20 698,27

0,00

0,00
16 300,00

16 300,00

0,00

0,00

4 398,27
0,00

0,00

0,00

1 722,89
2 675,38

0,00

0,00

0,06

0,00

2 675,44
0,00

2 675,44
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0,00
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0,00
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10 517,04
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0,00

7 841,60
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zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie 
ma nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w 
postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne 
zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy 
zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka opp zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o
rachunkowości może je dołączyć w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony 
poniżej.

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy 
czym, w przypadku jednostek korzystających z uproszczeń dla jednostek opp, wypełnienie tego druku jest dobrowolne.



Informacja dodatkowa

informacja dodatkowa
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INFORMACJA DODATKOWA 

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. 

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

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. 

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

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach  

Na majątek organizacji składają się:  

1) Aktywa  
 Środki pieniężne na rachunkach bankowych: 22 315,74 zł   

2) Pasywa 
 Wynik finansowy roku 2018: 11 798,70 zł  
 Wynik finansowy lat poprzednich: 10 517,04 zł  

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. 

a) Darowizny: 46 301,48 zł  
b) Składki członkowskie: 500,00 zł  
c) Przychody z 1%: 1 161,50 zł  

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów. 

a) Koszty działalności statutowej: 35 765,00 zł  

b) Koszty ogólne zarządu: 399,28 

6. Jednostka posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.   

 

Księgowa:         Zarząd: 
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