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Zrezygnowano z wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny 
nabycia (art.28a u.o.r.).
Nie sporządza się informacji dodatkowej, załączono informacje uzupełniające do bilansu 
określone w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Nie sporządza się zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.
Nie sporządza się rachunku przepływów pieniężnych.
Nie sporządza się sprawozdania z działalności, sporządzono informację uzupełniającą do 
bilansu zawierającą dane dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych.
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Aktywa i pasywa zostały przedstawione w bilansie według cen ewidencyjnych
Rzeczowe aktywa trwale - wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o  dotychczasowe 
umorzenie. Amortyzuje się na zasadach określonych w ustawie o  podatku dochodowym od 
osób prawnych
Wartości niematerialne i prawne - wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o  
dotychczasowe umorzenie. Wartości niematerialne i prawne umarza się na zasadach 
określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Środki pieniężne - krajowe wykazuje się w wartości nominalnej.
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - wycenia się wg wartości nominalnej, na dzień 
bilansowy należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 
Przychody i koszty oraz ustalenie wyniku finansowego
Przychody z działalności statutowej - obejmują składki i inne przychody określone statutem. 
Koszty działalności:
- koszty realizacji zadań statutowych obejmują koszty poniesione w wyniku świadczenia zadań 
określonych statutem jednostki, które nie maja charakteru kosztów administracyjnych.
- koszty administracyjne są to koszty poniesione na utrzymanie administracyjne jednostki
Przychody finansowe - są to przychody osiągane z operacji finansowych a  w  szczególności 
obejmują: odsetki od lokat na rachunku bankowym, odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie, dodatnie 
różnice kursowe, oprocentowanie środków na rachunkach bankowych.
Koszty finansowe - są to koszty operacji finansowych, obejmują zapłacone odsetki, w  tym 
odsetki za zwłokę w zapłacie, odsetki od kredytów i pożyczek.
Wynik finansowy - stanowi różnicę pomiędzy przychodami z działalności statutowej a  kosztami 
realizacji statutowych i kosztami administracyjnymi, powiększona o  pozostałe przychody, 
przychody finansowe i zyski nadzwyczajne oraz zmniejszona o  pozostałe koszty, koszty 
finansowe i straty nadzwyczajne.
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Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 29  
września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).
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Jednostka sporządza roczne sprawozdanie finansowe na dzień kończący rok obrotowy (na 31 
grudnia), obejmujące:
- bilans (wg załącznika nr 4 do ww. ustawy);
- rachunek zysków i strat (wg załącznika nr 4 do ww. ustawy);
- informacje uzupełniające do bilansu (wg załącznika nr 4 do ww. ustawy).
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Informacje uzupełniające do bilansu - dla jednostki mikro

Informacja
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INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

ZA ROK 2021  

 

CZĘŚĆ I 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 

Stowarzyszenie Inicjatyw Bieszczadzkich „Przełączenie’’ zostało wpisane do 

Krajowego  Rejestru Sądowego pod numerem 0000889113 w dniu 17.03.2021     

roku i wpisane do Rejestru Stowarzyszeń. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd działał w następującym składzie: 
 

Janeczko Piotr – Prezes Zarządu 

Szymański Maciej –Wiceprezes Zarządu 

Stański Marcin – Wiceprezes Zarządu 

Wiecheć Anetta  – Skarbnik 

ZAKRES DZIAŁANIA 

Cele statutowe: 

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego i 

zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności, ze szczególnym 

uwzględnieniem regionu Bieszczadów. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej 

działalności pożytku publicznego poprzez podejmowanie działań z zakresu: 

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej   

2. Oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 

3. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

4. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości 

prawnej społeczeństwa 

5. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

6. Działalności charytatywnej  

7. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  

8. Działalności na rzecz integracji cudzoziemców  

9. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu 

ustawy z dnia 5 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 295 i 567) 

10. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  

11. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy  

12. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  

13. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości 

 



 

Okres działalności Stowarzyszenia nie jest oznaczony. Sprawozdanie finansowe 

obejmuje rok obrotowy 2021 tj. od daty założenia do 31.12.2021. Sporządzone zostało 

przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 m-cy i dłużej. Na 

dzień sporządzania nie są nam znane okoliczności, które by wskazywały na poważne 

zagrożenia dla kontynuowania działalności przez co najmniej 12 m-cy i dłużej. 

Stowarzyszenie   prowadzi   rachunkowość   na   zasadach   określonych   przepisami 

ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /j. t Dz. U. z 2009r. Nr 152, 

póz. 1223 z późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami 

handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej /Dz. U. z dnia 30 listopada 

2001 r. Nr 137 póz. 1539/. 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg 

rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją 

przyjętych zasad / polityki/ rachunkowości ustaloną i wprowadzoną 

zarządzeniem Prezesa Zarządu , które określa: 

>   zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, tym zakładowy plan kont, 

> zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, 

> zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, 

> wzory sprawozdania finansowego z rachunkiem wyników  

 

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z 

zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości: 

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

dokonywana jest metodą liniową, przy zastosowaniu zasady, że wszystkie 

środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł będą 

amortyzowane jednorazowo w miesiącu przekazania do używania, tj. w 100%. 

Natomiast powyżej kwoty 10 000 zł odpisy amortyzacyjne dokonywane będą 

według stawek wynikających z załącznika do ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych. 

>   fundusze wyceniono - w wartości nominalnej. 
> koszty   ujmowane   są  w   momencie   ich   poniesienia,   zgodnie   z   zasadą 

memoriału. 

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując 

jednakowego grupowania operacji gospodarczych. Ustala się wynik finansowy i 

sporządza sprawozdanie finansowe aby informacje z nich wynikające były 

porównywalne w kolejnych latach. 

 

 

 

 

 

 



  CZĘŚĆ II 

DODATKOWE INFORMACJE l OBJAŚNIENIA DO BILANSU 

1. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach: 

1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków 
trwałych: a) środki trwałe wartość początkowa: 

 

Wyszczególnienie 
Według pozycji 
bilansowych 

Wartość 
początkowa na 
początek -roku 
obrotowego 

Zwiększenia 
Z tytułu 
ujawnienia 

Zwiększenia 
z tytułu 
zakupu 

Zmniejszenia 
wartości 
początkowej 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

Inne środki trwałe 0,00  0,00  0,00 
Razem środki 
trwałe 

0,00  0,00  0,00 

 

 

 

 

b) umorzenie środków trwałych: 
 

Wyszczególnienie 
Według pozycji 
bilansowych 

Dotychczasowe 
umorzenie na początek 
roku obrotowego 

zwiększenie zmniejszenie Stan na koniec 
roku 
obrotowego 

Inne środki trwałe 0,00 0,00 . 0,00 

Razem umorzenie 0,00 0,00 - 0,00 

1. Podział wyniku finansowego. 
Działalność statutowa Stowarzyszenia za rok obrotowy 2021 zamknęła się 

nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 267,03 zł 
 

2. Struktura należności. 

Na     dzień     31.12.2021 r  w Stowarzyszeniu  po  stronie należności 
krótkoterminowych  widnieją rozrachunki w kwocie 0 ,00 zł w tym: 
 
> Rozrachunki z odbiorcami                     0,00 zł   
> Rozrachunki budżetowe                      0,00 zł 

3. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych. 
 

Lp. Wyszczególnienie Stan na początek 
roku obrotowego 

Stan na koniec 
roku obrotowego 

1. środki pieniężne na rachunku 

bankowym 

0 262,45 

2. środki pieniężne w kasie 0 4,58 

l Razem 0 267,03 

4. Rozliczenie międzyokresowe przychodów ogółem  0,00  zł 

 5. Struktura zobowiązań. 

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek. 
 



L. p. Wyszczególnienie Stan na początek 
roku obrotowego 

Stan na koniec 
roku obrotowego 

1. Zobowiązania długoterminowe z 
tyt. kredytów i pożyczek 

0,00 0,00 

2. Zobowiązania krótkoterminowe i 
fundusze specjalne 

0 0,00 

  Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

>    Rozrachunki publiczno - prawne 0,00 0,00 

>   Rozrachunki z tyt. dostaw i usług 0,00 0,00 

>   Fundusze specjalne 0,00 0,00 
h3. 0,00 0,00 0,00 

4. 0,00 0,00 0,00 

 

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat. 

1. Struktura rzeczowa przychodów statutowych. 
 

Lp. wyszczególnienie poprzedni rok 
obrotowy 

Bieżący rok 
obrotowy 

1. Przychody z działalności statutowej 0,00 15285,00 

>    Składki określone statutem 0,00 3400,00 

>    dotacje 0,00 9000,00 

>    sprzedaż usług 0,00 0,00 

>    darowizny 0,00 2885,00 

 Pozostałe przychody 0,00 0,00 

2. Pozostałe przychody 0,00 0,00 

3. Przychody finansowe 0,00 0 

 Ogółem przychody 0,00 15285,00 

2. Koszty działalności Stowarzyszenia 
 

L.p. Wyszczególnienie poprzedni rok 

obrotowy 

Bieżący rok 

obrotowy 

1. Koszty realizacji zadań statutowych 0,00 14745,47 

2. Koszty administracyjne 0,00 0 

3. Koszty finansowe 0,00 272,50 

 Ogółem Koszty 0,00 15017,97 
 

 

Lp. wyszczególnienie poprzedni rok 
obrotowy 

Bieżący rok 
obrotowy 

1. wynik finansowy 0 267,03 

 

 

Sporządził:                                                                                        Zarząd : 


