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INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BILANSU 

 

 
I 

DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z 

WADAMI SŁUCHU „SONORUS”z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krępickiej 27/2 zostało 

zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji 

i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej KRS pod nr 0000 101306 w Sądzie Rejonowym dla 

Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy. 

 
Stowarzyszenie rozpoczęło działalność 10.04.2002r. Sprawozdanie finansowe obejmuje 

okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

Sprawozdanie sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności. 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o 

rachunkowości.  
Księgi handlowe prowadzone są przez Biuro Rachunkowe „REN” Sp. z o.o. 

we Wrocławiu przy ul. Wawrzyniaka 2, za pomocą programu komputerowego firmy dGCS – 

Finanse i Księgowość. 

Zasady rachunkowości: 

▪ co miesiąc sumuje się obroty na kontach księgi głównej oraz uzgadnia z dziennikiem 

i zapisami na kontach ksiąg pomocniczych. 

▪ ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4 oraz 

według miejsc ich powstawania na kontach zespołu 5. 

▪ przedmioty o jednostkowej wartości nie przekraczającej 10.000- zł, a o okresie użytkowania 

powyżej jednego roku, księgowane są na koncie „środki trwałe”, a ich wartość odpisywana 

jest w koszty w momencie przekazania ich do użytkowania. 

▪ przedmioty o wartości ponad 10.000- zł objęte są ewidencją środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych. Są one amortyzowane przy zastosowaniu metody liniowej za 

pomocą stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 

▪ zrezygnowano z zachowania zasady ostrożności przy wycenie składników aktywów 

i pasywów. Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wycenia się: 

wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia, 

środki trwałe w cenie nabycia, 

środki trwałe w budowie w koszcie wytworzenia, 

należności w kwocie wymaganej zapłaty, 

kapitały własne w wartości nominalnej, 

zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty; 

▪ stowarzyszenie ustala i prezentuje w rachunku zysków i strat wynik finansowy netto 

w sposób dotychczasowy, czyli jako różnicę pomiędzy przychodami i kosztami, która po 

zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zwiększa odpowiednio przychody lub koszty 

w następnym roku obrotowym.  
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1. Stowarzyszenie na koniec 2021 roku posiada zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 

1167,25 zł. 

2. Nie wystąpiły zobowiązania z tyt. dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji 

i poręczeń. 

3. Nie wystąpiły zobowiązania warunkowe nieuwzględnione w bilansie. 

4. Nie wystąpiły wierzytelności zabezpieczone rzeczowo. 

5. Nie wystąpiły zobowiązania dotyczące emerytur. 

6. Stowarzyszenie nie udzieliło pożyczek ani innego świadczenia o podobnym charakterze 

członkom organów zarządzających i nadzorujących. 

7. Nie dokonano wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami. 

8. Stowarzyszenie  nie posiada udziałów w innych firmach. 

9. Nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi. 

10. Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia mogące mieć wpływ na sytuację 

Stowarzyszenia.  

11. Stowarzyszenie nie jest zobowiązane do ogłaszania rocznego sprawozdania finansowego.  

12. Informacja 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 w kwocie 79.629,62 zł 

- składki członkowskie 180 zł 

- przychody z pożytku publicznego 1% 7.449,62 zł 

- przychody z działalności odpłatnej 72.000,00 zł 

 

     

       13. Informacja o strukturze poniesionych kosztów 

 

 

Koszty działalności statutowej kwota 76.145,84 zł w tym: 

- koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 5.605,81 zł 

- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 70.540,03 zł 

 

 

     14. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji 

dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% oraz 

sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% 

 

Uzyskane przychody z 1% - 7.449,62 zł 

poniesione koszty z 1% - 1.870,48 zł  

  

 

 

 

 

 


