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Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla 
kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o 
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny 
składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy 
aktualizujące ich wartość.
Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 
15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość 
amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. 
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku 
oraz wartości początkowej nie przekraczającej 10 tys. złotych są jednorazowo odpisywane w 
ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. 
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po 
miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 
ekonomicznej użyteczności.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w 
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości.
Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej.
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowej albo ceny nabycia, zależnie 
od tego, która z nich jest niższa.
Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia 
się (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie 
szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji 
instrumentów finansowych Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674) 
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej 
wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym 
na ten dzień przez Narodowy Bank Polski.
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej. Fundusze własne 
ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad 
określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w 
rejestrze sądowym.
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie 
wymagającej zapłaty.
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Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych 
w art 3 ust2 ustawy o działalaności pozytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z 
załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowoości.                                                          
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 
września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki. Jednostka sporządza 
rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Jednostka nie sporządza rachunku 
przepływów pieniężnych.
W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich 
treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające 
na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami 
memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny z uwzględnieniem 
wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie
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Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych 
w art 3 ust2 ustawy o działalaności pozytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z 
załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowoości.     
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KOSZALIŃSKIE 
STOWARZYSZENIE POMOCY 
OSOBOM AUTYSTYCZNYM

31.12.2020

0,00

111 403,77

82 187,20
16 215,74
13 000,83

66 227,60
48 367,59

-621,68
18 481,69
45 176,17

45 176,17
0,00

111 403,77

0,00

82 607,00

46 498,16
23 108,01
13 000,83

47 745,91
48 367,59

-17 957,77
17 336,09
34 861,09

34 861,09
0,00

82 607,00

111 403,77 82 607,00
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378 729,78

348 588,78

30 141,00

352 560,66

322 419,66

30 141,00

26 169,12

0,00

7 283,78
18 885,34

403,65

18 481,69

18 481,69

487 611,11

472 901,11

14 710,00

453 515,96

438 805,96

14 710,00

34 095,15

0,00

16 374,66
17 720,49

384,40

17 336,09

17 336,09
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Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 

Ul. Morska 2 

75-237 Koszalin 

KRS0000145961 

NIP 6692338556 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDZANIA FINANSOWEGO 

Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Koszalinie 

 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku 

1. Informacja o wszelkich zobowiązaniach finansowych nie uwzględnionych w bilansie. Nie wystąpiły 

zobowiązania warunkowe inne formy zabezpieczenia wierzytelności, nie udzielono gwarancji i 

poręczeń 

2. Nie wystąpiły zaliczki nie udzielono kredytów zarządowi, organom  nadzorującym   

Stowarzyszenie. 

 

3. OBJAŚNIENIA DO BILANSU 

3.1.  Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zawierający stan tych 

aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenie i zmniejszenie przedstawia poniższe 

zestawienie. 

Wartość nabycia Umorzenia L

p

. 

Składniki Majątku 

Trwałego BO  Przychody 

i rozchody 

BZ BO Zwiększenia BZ 

Wartość 

netto 

1 Maszyny i urządzenia         

2 Środki transportu        

3 Pozostałe środki trwałe 11159,21  11159,21 11159,21  11159,21 0,00 

 Razem środki trwałe        

4 Środki trwałe w budowie        

5 Wartości niematerialne i         

 Razem 11159,21  11159,21 11159,21  11159,21 0,00 

 

3.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – nie występuje 

3.3.  Wartość nie amortyzowanych lub nie umorzonych przez jednostkę środków trwałych – nie 

występuje 

3.4. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowych – 16 215,74zł 

4. OBJAŚNIENIE DO PASYWÓW BILANSU   

4.1.  Dane o strukturze własności kapitału zakładowego: 

         Fundusz podstawowy stowarzyszenie na dzień 31 grudnia 2020 – 48. 367,59zł 
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         W roku 2020 nie wystąpiły zmiany w funduszu 

    Fundusz zapasowy i rezerwowy  – nie występuje 

4.2.  Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: 

            Bierne dotyczą odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie  nie 

wystąpiły  

              Czynne  - stan 13 000,83zł  

4.3. Zobowiązania długoterminowe, odpisy aktualizujące ich wartość - nie występują 

4.4. Zobowiązania warunkowe, zabezpieczone na majątku stowarzyszenia– nie występują 

4.5. Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 45 176,17zł 

 4.6.  Instrumenty finansowe – nie występują 

 

5. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

5.1.  Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i  

materiałów. 

Wyszczególnienie 

 

Przychody rok 2020 Przychody rok 2019 

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 
 
-  NZOZ –NFZ 
- SUO 
- składki członkowskie 
-dotacje Narodowy Instytut Wolności umowa 14 270 
-darowizny 1% 
- darowizny osób fizycznych  

348 588,78 

254 426,08 
78 510,00 

550,00 
14 270,00 

832,70 
0,00 

472 901,11 

310 782,95 
141 400,00 

1 090,00 
16 927,81 
1 387,60 
1 312,75 

 
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego: 

- użyczenie pomieszczeń 
-terapia logopedyczna 
-usługi terapeutyczne 
-diagnoza 

30 141,00 

2 526,00 
1 580,00 

13 605,00 
12 430,00 

14 710,00 

4 500,00 
520,00 
450,00 

9 240,00 
 

Stowarzyszenie posiada status OPP  w roku obrachunkowym uzyskało przychód i nie poniosło 

kosztów z tytułu 1% PIT -832,70zł 

 

Wyszczególnienie 

 

Koszty roku 2020 Koszty roku 2019 

koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 322 419,66 455 565,02 

koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego  30 141,00 14 710,00 

Koszty ogólne zarządu 7 283,78 16 374,66 
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Struktura poniesionych kosztów  

Wyszczególnienie 

 

Koszty rok 2020 

Amortyzacja  0,00 

Zużycie materiałów i energii –materiały do pracy z dziećmi 

(owoce, sałata, makaron, sosy, mąka) 

8 837,00 

Usługi księgowe 3 850,00 

Podatki i opłaty- opłaty bankowe, odsetki, znaczki 2 152,56 

Wynagrodzenia 

Umowy o pracę – 
SUO- 
NZOZ- NFZ 
RODO  

138 402,74 

69 679,77 
46 177,97 
20 545,00 

2 000,00 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 23 155,19 

Pozostałe koszty rodzajowe- gaz, ksero, taxi, toner,  literatura-

RODO, szkolenia, koperty, długopisy, herbata, kawa gofrownica, 

teczki, ręczniki, maseczki, choinka, ozdoby, pudełka 

13 613,45 

Wynajem pomieszczeń 54 612,00 

Usługi logopedy 1 580,00 

Usługi pedagoga 43 330,50 

Usługi psychiatry 32 100,00 

Diagnozy  33 850,00 

Opłaty za telezabawę 1 800,00 

Opłata za teleporady 2 561,00 

Razem 359 844,44 

 

6.2. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych – nie występują 

6.3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów – nie występują 

6.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym              

lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie występują 

6.5.  Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariancie kalkulacyjnym 

6.6.  Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby – nie 

występują 

6.7.  Poniesione w ostatnim roku i planowane w następnym roku nakłady na niefinansowe aktywa 

trwałe oraz na ochronę środowiska – nie występują 

6.8.  Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych – nie występują 

6.9.  Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od 
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osób prawnych od wyniku finansowego nie wystąpiły 

 

7. INNE INFORMACJE 

7.1.  Przeciętnie w roku obrotowym zatrudnienie wynosiło – 5 osób zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę oraz 4 osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych . Wynagrodzenie 

pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych 

wynosiło 161 557,93PLN razem ze składkami ZUS obciążającymi pracodawcę.  

7.2.  Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład 

organów zarządzających i nadzorujących Fundacją, ze wskazaniem warunków i terminów spłaty 

nie wystąpiły. 

7.3. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu 

finansowym roku obrotowego nie występują, 

7.4.  Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych  

w sprawozdaniu finansowym nie występują 

7.5.  Zmiany zasad rachunkowości, w tym metody wyceny oraz zmiany sposobu sporządzania 

sprawozdania finansowego wystąpiły i dotyczyły uszczegółowienia działalności i przypisania w 

nich przychodów i kosztów wg wymaganych kryteriów przepisami ustawy działalności pożytku 

publicznego  

7.6.  Poważne zagrożenia dla kontynuowania działalności 

Stowarzyszenie nie przewiduje zagrożenia w kontynuacji działalności w najbliższym okresie 

czasu. Strata z lat ubiegłych w wysokości  17. 957,77PLN została pokryta zyskiem z roku 

ubiegłego w kwocie 17 336,09zł . 

Zmiany w roku obrotowym, dotyczące zasad rachunkowości, w tym metody wyceny oraz 

zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, mające istotny wpływ na sytuację 

majątkową, finansową oraz zmian w kapitale własnym wystąpiły. Rachunek zysków i strat 

sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym.  

Stowarzyszenie nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego. 

 

 

 Sporządził                                                                                             

 
 
 
 


