
Nagłówek sprawozdania finansowego

Nazwa Wartość

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2021-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego 2022-06-30

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

Nazwa Wartość

Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa i siedziba

Nazwa Firmy DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I
MŁODZIEŻY Z WADAMI SŁUCHU "SONORUS"

Siedziba

Województwo DOLNOŚLĄSKIE

Powiat WROCŁAW

Gmina WROCŁAW

Miejscowość WROCŁAW

Adres

Adres

Kraj PL

Województwo DOLNOŚLĄSKIE

Powiat WROCŁAW

Gmina WROCŁAW

Nazwa ulicy KRĘPICKA

Numer budynku 27

Numer lokalu 2

Nazwa miejscowości WROCŁAW

Kod pocztowy 54-018

Nazwa urzędu pocztowego WROCŁAW

Identyfikator podatkowy NIP 8971617316

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru
Sądowego. 0000101306

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data Od 2021-01-01

Data Do 2021-12-31

Założenie kontynuacji działalnności

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

TAK

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

TAK

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w
zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

-co miesiąc sumuje się obroty na kontach ksiegi głównej oraz
uzgadnia z dziennikiem i zapisami na kontach pomocniczych
przedmioty o jednostokowej wartości nie przekraczajacej
10.000 zł a w okresie użytkowania powyżej jednego roku,
ksiegowane są na koncie -środki trwałe lub wartości
niematerialne i prawne, a ich wartość odpisywana jest w
koszty w momencie przekazania ich do użytkowania -
przedmioty o wartości powyżej 10.000 zł objete są ewidencją
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. są



metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), one amortyzowane przy zastosowaniu metody liniowej za
pomocą stawek określonych w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych -ewidencje i rozliczanie
kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4
według miejsc powstawania na kontrach zespołu 5 -wykazane
w bilansie aktywa i pasywa wycenia się: wartości materialne i
prawne w cenia nabycia środki trawłe w cenia nabycia środki
trwałe w budowie w koszcie wytwaorzenia należności w
kwocie wymaganej zapłaty kapitały własne w watości
nominalnej zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty

ustalenia wyniku finansowego

osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane
z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału,
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej
wyceny.na wynik wpływają podanto: - pozostałe przychody i
koszty operacyjne związane z dzialalnością dochody z
działalności statutowej stowarzyszenia z godnie z art.
17ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są wolne
od podatku

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z
wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości, Ustawą z dnia 06 kwietnia 1984 o fundacjach
oraz Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Nazwa Bieżący rok obrotowy Poprzedni rok
obrotowy Dane porównawcze

Aktywa razem 33 649.21 29 998.18

Aktywa obrotowe 33 649.21 29 998.18

Inwestycje krótkoterminowe 33 649.21 29 998.18

Pasywa razem 33 649.21 29 998.18

Fundusz własny 33 481.96 29 998.18

Fundusz statutowy 29 998.18 19 663.47

Zysk (strata) netto 3 483.78 10 334.71

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 167.25 0.00

Zobowiązania krótkoterminowe 167.25 0.00

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Nazwa Bieżący rok obrotowy Poprzedni rok
obrotowy Dane porównawcze

Przychody z działalności statutowej 79 629.62 56 336.80

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 7 449.62 14 736.80

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 72 180.00 41 600.00

Koszty działalności statutowej 76 145.84 46 002.09

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 5 605.81 4 410.83

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 70 540.03 41 591.26

Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) 3 483.78 10 334.71

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) 3 483.78 10 334.71

Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) 3 483.78 10 337.71

Zysk (strata) netto (M - N) 3 483.78 10 337.71

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Nazwa
Wartość

łączna (Rok
bieżący)

Z zysków
kapitałowych
(Rok bieżący)

Z innych
źródeł

przychodów
(Rok bieżący)

Wartość
łączna (Rok
poprzedni)

Z zysków
kapitałowych

(Rok
poprzedni)

Z innych
źródeł

przychodów
(Rok

poprzedni)

Informacja dodatkowa

Opis informacja dodatkowa2021



Załączony plik Infdod2021.doc

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto.
Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

Rok bieżący  3 483.78

Rok poprzedni  10 334.71

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy
zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla
celów podatkowych), w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0.00

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w
tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0.00

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte
w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0.00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe
różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0.00

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w
bieżącym roku, w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0.00

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku
bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0.00

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0.00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0.00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Rok bieżący  0.00

Rok poprzedni

K. Podatek dochodowy

Rok bieżący  0.00

Rok poprzedni


