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ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SRPAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM
MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2

USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O
WOLONTARIACIE (…)

data sporządzenia pliku: 2022-06-26

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

P_1  Dane identyfikujące jednostkę
  P_1A Nazwa i siedziba
    NazwaFirmy STOWARZYSZENIE "SZKOŁY DLA POKOJU"

    Siedziba
      Województwo mazowieckie

      Powiat st. Warszawa

      Gmina Śródmieście

      Miejscowość Warszawa

  P_1B Adres
    Adres
      Kraj PL

      Województwo mazowieckie

      Powiat st. Warszawa

      Gmina Śródmieście

      Nazwa ulicy ul. Mikołaja Kopernika

      Numer budynku 6

      Numer lokalu 24

      Miejscowość Warszawa

      Kod pocztowy 00-367

      Nazwa urzędu pocztowego Warszawa

  P_1C Identyfikator podatkowy NIP 5252239588

P_3  Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
  DataOd 2021-01-01

  DataDo 2021-12-31

P_4  Założenie kontynuacji działalnności
  P_4A Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone

przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true -
sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności, false - sprawozdanie zostało sporzadzone przy
zalożeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

true

  P_4B Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak
okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania
działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania działalności

true

P_5  Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru,
w tym:
  P_5A metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), 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
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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.

  P_5B ustalenia wyniku finansowego Wynik finansowy ustala się na dzień bilansowy na koncie

"Wynik finansowy". Na wynik finansowy netto składają się:

a)wynik działalności statutowej, b)wynik działalności

operacyjnej, c)wynik operacji finansowych, d)obowiązkowe

obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku

dochodowego, którego płatnikiem jest jednostka, i

płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych

przepisów.

  P_5C ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe organizacji zgodnie z art. 45

ustawy o rachunkowości składa się z wprowadzenia do

sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat oraz

dodatkowej informacji. Organizacja rezygnuje ze

sporządzenia Sprawozdania z działalności, Zestawienia

zmian w kapitale własnym oraz Rachunku przepływów

pieniężnych. Sprawozdanie sporządza się zgodnie z

załącznikiem numer 6 do ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w walucie polskiej,

w złotych i groszach.

  P_5D pozostałe 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
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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.

Bilans organizacji pozarządowej
OPIS poprzedni rok obrotowy bieżący rok obrotowy

Aktywa. Aktywa razem 18 136,90 14 746,41

B. Aktywa obrotowe 18 136,90 14 746,41

● III. Inwestycje krótkoterminowe 18 136,90 14 746,41

Pasywa. Pasywa razem 18 136,90 14 746,41

A. Fundusz własny 18 136,90 14 746,41

● III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 9 075,98 18 136,90

● IV. Zysk (strata) netto 9 060,92 -3 390,49

Rachunek zysków i strat organizacji pozarządowej
OPIS poprzedni rok obrotowy bieżący rok obrotowy

A. Przychody z działalności statutowej 47 197,70 107 632,53

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 47 197,70 107 632,53

B. Koszty działalności statutowej 40 497,59 110 421,25

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 40 497,59 110 421,25

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) 6 700,11 -2 788,72

G. Koszty ogólnego zarządu 506,98 601,77

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) 6 193,13 -3 390,49

I. Pozostałe przychody operacyjne 4 279,71 0,00

L. Koszty finansowe 1 411,92 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) 9 060,92 -3 390,49

O. Zysk (strata) netto (M - N) 9 060,92 -3 390,49

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Informacja dodatkowa
dołączono plik o nazwie: SSDP.pdf
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INFORMACJA DODATKOWA

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłuzṅych 
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 
nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności 
zabezpieczonych rzeczowo. 

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

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów 
administrujących, zarządzających i nadzorujac̨ych, 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 składają̨ się: 

Aktywa
  Środki pieniężne na rachunku bankowym: 14 746,41 zł 
  Środki pieniężne w kasie: 0,00 zł 
  Należności krótkoterminowe: 0,00 zł
  Rozliczenie międzyokresowe kosztów: 0,00 zł

Pasywa
  Wynik finansowy lat ubiegłych: 18 136,90 zł
  Wynik finansowy roku 2021: - 3 390,49 zł 
  Zobowiązania krótkoterminowe: 0,00 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. 

  Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 107 632,53 zł, w tym:
  Darowizny: 105 060,73 zł
  Składki członkowskie: 300,00 zł
  Przychody z 1% podatku: 2 271,80 zł

  Przychody z działalności statutowej odpłatnej: 0,00 zł 
  Pozostałe przychody operacyjne: 0,00 zł
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  Przychody finansowe: 0,00 zł

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów. 

  Koszty działalności statutowej: 110 421,25 zł 
  Koszty działalności statutowej odpłatnej: 0,00 zł
  Koszty ogólnego zarządu: 601,77 zł 
  Pozostałe koszty operacyjne: 0,00 zł 
  Koszty finansowe: 0,00 zł 

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 
Bez zmian 

7.Jednostka posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. 

8.Inne informacje 
Brak 
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