
wizualizacja sprawozdania

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2020-06-01

Data końcowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania 
finansowego

2020-06-25

Kod Sprawozdania: SprFinOpWZlotych

Kod Systemowy SFJOPZ (1)

Wersja Schemy 1-2

Wariant Sprawozdania 1

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

Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa i siedziba

Nazwa Firmy
Stowarzyszenie na rzecz 
Praworządności w Szkołach 
„Stowarzyszenie Umarłych Statutów”

Siedziba podmiotu

Województwo Podlaskie

Powiat białostocki

Gmina Gródek

Miejscowość Gródek

Adres

Adres

Kraj PL

Województwo Podlaskie

Powiat białostocki

Gmina Gródek
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Nazwa ulicy
Aleksandra i Grzegorza 
Chodkiewiczów

Numer budynku 45

Nazwa miejscowości Gródek

Kod pocztowy 16-040

Nazwa urzędu pocztowego Gródek

Identyfikator podatkowy NIP 6762578255

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

0000830651

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 2020-06-01

Data do 2020-12-31

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie 
finansowe zostało sporządzone przy 
założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć 
przyszłości: "Tak" - sprawozdanie 
sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności, "Nie" - 
sprawozdanie zostało sporzadzone 
przy zalożeniu, że działalność nie 
będzie kontynuowana

Tak
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Wskazanie, czy nie istnieją 
okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez nią 
działalności: "Tak" - Brak 
okoliczności wskazujących na 
zagrożenie kontynuowania 
działalności; "Nie" - 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:

III. Stosowane zasady wyceny 
aktywów i pasywów \n\nIII.1. 
Wartości niematerialne i prawne 
\n\n1. Składniki majątku o 
przewidywanym okresie 
użytkowania dłuższym niż rok i 
wartości początkowej równej lub 
niższej niż 1.500,00 zł są zaliczane 
bezpośrednio do kosztów zużycia 
materiałów. \n2. Przedmioty o 
wartości początkowej ponad 
1.500,00 zł do 3.500,00 zł 
wprowadza się do ewidencji 
bilansowej środków trwałych i 
umarza jednorazowo w miesiącu ich 
przyjęcia do używania. \n3. Środki 
trwałe o wartości początkowej 
powyżej 3.500,00 zł amortyzowane 
są proporcjonalnie do okresu ich 
użytkowania, z zastosowaniem 
liniowej metody amortyzacji. \n4. 
Wartości niematerialne i prawne 
owartości jednostkowej do 3.500,00 
zł odpisuje się jednorazowo w pełnej 
ich wartości w koszty, natomiast o 
wartości wyższej są amortyzowane 
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proporcjonalnie do okresu ich 
użytkowania. \n5. Amortyzacji 
środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych 
dokonuje się począwszy od miesiąca 
następującego po miesiącu, w 
którym składnik majątkowy 
wprowadzono do ewidencji środków 
trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych. \n\nIII.
2. Rzeczowe aktywa trwałe \n\nIII.
2.1. Środki trwałe 
\n\nStowarzyszenie nie prowadzi 
inwestycji długoterminowych. 
\nStosowne zasady wyceny zostaną 
ustalone w drodze aneksu do 
niniejszego opracowania w 
momencie wystąpienia podobnych 
zdarzeń\n\nIII.2.2. Środki trwałe w 
budowie \n\n1. Środki trwałe w 
budowie są zaliczane do aktywów 
trwałych środki trwałe w okresie ich 
budowy, montażu lub ulepszenia już 
istniejącego środka trwałego. 
Wycenia się je w wysokości ogółu 
kosztów pozostających w 
bezpośrednim związku z ich 
nabyciem lub wytworzeniem, 
pomniejszonych o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości. \n2. Nie 
rzadziej niż na dzień bilansowy 
dokonuje się inwentaryzacji 
niezakończonych zadań 
inwestycyjnych w drodze weryfikacji, 
potwierdzonej stosownym 
protokołem. Na tej podstawie ustala 
się tytuły podlegające ewentualnym 
odpisom aktualizacyjnym. \n\nIII.2.3. 
Środki trwałe przyjęte w leasing 
\n\nW związku z art. 3 ust. 6 ustawy 
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o rachunkowości Stowarzyszenie 
kwalifikuje wszystkie umowy najmu, 
dzierżawy i podobne, w tym 
leasingowe zgodnie z przepisami 
ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych. \n\nIII.3. Należności 
długoterminowe \n\n1. Do 
należności długoterminowych 
zalicza się tytuły wymagalne w 
okresie dłuższym niż 12 najbliższych 
miesięcy. \n2. Należności 
długoterminowe wycenia się:\n•\tna 
dzień ich powstania według wartości 
nominalnej, a jeżeli są wyrażone w 
walucie obcej podlegają przeliczeniu 
według kursu średniego NBP na ten 
dzień lub po kursie ustalonym w 
innym wiążącym jednostkę 
dokumencie (np. celnym), \n•\tna 
dzień bilansowy w kwocie 
wymaganej zapłaty, z zachowaniem 
ostrożności, pomniejszonej o 
dokonane w uzasadnionych 
przypadkach odpisy aktualizujące. 
Należności wyrażone w walutach 
przelicza się według kursu 
średniego danej waluty ustalonego 
przez NBP na ten dzień. Odpisu 
aktualizującego wartość należności 
dokonuje się metodą szczegółowej 
identyfikacji odbiorcy. Nie stosuje 
się odpisu ogólnego. \n\nIII.4. 
Inwestycje długoterminowe 
\n\nStowarzyszenie nie prowadzi 
inwestycji długoterminowych. 
\nStosowne zasady wyceny zostaną 
ustalone w drodze aneksu do 
niniejszego opracowania w 
momencie wystąpienia podobnych 
zdarzeń. \n\nIII.5. Długoterminowe 
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metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji),

rozliczenia międzyokresowe 
\n\nStowarzyszenie nie dokonuje 
długoterminowych rozliczeń 
międzyokresowych. \n\nIII.6. 
Należności krótkoterminowe 
\n\nObejmują one ogół należności z 
tytułu dostaw i usług oraz całość lub 
część należności z innych tytułów 
nie,zaliczonych do aktywów 
finansowych, które stają się 
wymagalne w ciągu 12 miesięcy od 
dnia bilansowego. \n\nNa dzień 
powstania należności wycenia się w 
wartości nominalnej. Na dzień 
bilansowy należności wyceniane są 
kwocie wymaganej zapłaty z 
zachowaniem ostrożności. Odsetki 
od należności przeterminowanych 
szacowane są nie rzadziej niż na 
dzień bilansowy, z tym że decyzję o 
obciążeniu kontrahenta podejmuje 
każdorazowo Zarząd 
Stowarzyszenia. \nNa należności 
odsetkowe tworzy się odpis 
aktualizujący w pełnej ich wartości i 
odnosi się go w ciężar kosztów 
finansowych. Na należności 
przeterminowane tworzy się odpisy 
aktualizujące wg poniższych zasad: 
Okres przeterminowania (w mies.) 
Poziom odpisu aktualizującego do 6 
mies. 0% od 6 mies. do 12 mies. 
50% pow. 12 mies. 100% 
\nNależności dochodzone na drodze 
sądowej obejmowane są odpisem 
aktualizującym w pełnej ich 
wartości. W momencie uzyskania 
pozytywnego wyroku sądowego w 
księgach rachunkowych ujmuje się 
pełną wartość odsetek do dnia 
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wydania wyroku oraz zasądzone 
zgodnie z wyrokiem koszty 
postępowania sądowego i 
ewentualne inne kwoty wskazane 
przez sąd, a następnie obejmuje się 
je odpisem aktualizującym w pełnej 
wartości do momentu ich zapłaty. 
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy 
wycenia się wyrażone w walutach 
obcych należności po kursie 
średnim ustalonym dla danej waluty 
obcej przez NBP na ten dzień. 
\nOperacje zapłaty należności na 
rachunku bankowym wyrażone w 
walutach obcych ujmuje się w 
księgach rachunkowych na dzień ich 
przeprowadzenia po kursie kupna 
walut stosowanym przez bank z 
którego usług Stowarzyszenie 
korzysta.\nInwentaryzację 
należności przeprowadza się:  
należności handlowych i innych - w 
drodze potwierdzenia sald;  
należności spornych i wątpliwych, 
należności wobec osób 
nieprowadzących ksiąg 
rachunkowych oraz z tytułów 
publicznoprawnych – w drodze 
weryfikacji ich stanu. \n\nIII.7. 
Inwestycje krótkoterminowe 
\n\nStowarzyszenie nie posiada 
innych inwestycji 
krótkoterminowych oprócz środków 
pieniężnych. Stowarzyszenie 
gromadzi środki pieniężne rachunku 
bankowym. Środki pieniężne w 
walucie obcej na rachunku 
bankowym ewidencjonuje się w 
ciągu roku wg metody FIFO 
(pierwsze weszło pierwsze wyszło). 
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\nNa dzień bilansowy środki 
pieniężne wycenia się w wartości 
nominalnej. Posiadane waluty obce 
wycenia się po kursie średnim 
ustalonym dla danej waluty obcej 
przez NBP obowiązującym w dniu 
bilansowym. \nInwentaryzację 
środków pieniężnych przeprowadza 
się dla:  gotówki w kasie - w formie 
spisu z natury;  środków 
pieniężnych na rachunkach 
bankowych – w formie 
potwierdzenia sald. \n\nIII.8. 
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 
\n\nStowarzyszenie dokonuje 
rozliczeń międzyokresowych 
kosztów celem zachowania 
współmierności przychodów i 
kosztów. Rozliczaniu w czasie 
podlegają poniesione wydatki, które 
dotyczą kosztów (lub przychodów) 
następnych okresów obrotowych. 
Stowarzyszenie rozlicza miesięcznie 
poszczególne tytuły wydatków. W 
przypadku jednak gdy dany wydatek 
nie przekracza kwoty 3 500,00 zł 
Stowarzyszenie zalicza go 
jednorazowo w koszty okresu, 
którego dotyczy. \n\nIII.9. Rezerwy 
\n\nW Stowarzyszeniu nie tworzy się 
rezerw na przyszłe świadczenia 
pracownicze, takie jak odprawy 
emerytalne oraz nagrody 
jubileuszowe. \nStowarzyszenie nie 
tworzy rezerw i aktywów z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego od osób prawnych. 
\n\nIII.10. Zobowiązania długo i 
krótkoterminowe \n\nZobowiązania 
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wyceniane są:  na dzień ich 
powstania według wartości 
nominalnej, a jeżeli są wyrażone w 
walucie obcej podlegają przeliczeniu 
w,edług kursu średniego NBP na ten 
dzień lub po kursie ustalonym w 
innym wiążącym jednostkę 
dokumencie (np. celnym),  na dzień 
bilansowy w kwocie wymaganej 
zapłaty (tj. wraz z odsetkami 
oszacowanymi we własnym zakresie 
z uwzględnieniem not odsetkowych 
otrzymanych od kontrahentów). 
\nZobowiązania wyrażone w 
walutach przelicza się według kursu 
średniego danej waluty ustalonego 
przez NBP na ten dzień. \n\nIII.11. 
Rozliczenia międzyokresowe 
\n\nRozliczenia międzyokresowe 
przychodów dokonywane z 
zachowaniem zasady ostrożności 
oraz odnoszenie ich skutków 
finansowych obejmują w 
szczególności:  równowartość 
otrzymanych od odbiorców lub 
należnych środków z tytułu 
świadczeń, których wykonanie 
nastąpi w przyszłych okresach 
sprawozdawczych,  otrzymane 
środki pieniężne na sfinansowanie 
nabycia lub wytworzenia środków 
trwałych, w tym środków trwałych w 
budowie oraz prac rozwojowych, 
jeżeli stosownie do odrębnych 
przepisów nie zwiększają one 
kapitałów własnych; zaliczone do 
rozliczeń międzyokresowych 
przychodów kwoty zwiększają 
równolegle do odpisów 
amortyzacyjnych- umorzeniowych 
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pozostałe przychody operacyjne; do 
środków trwałych i kosztów prac 
rozwojowych sfinansowanych z tych 
źródeł zasady te stosuje się 
odpowiednio w odniesieniu także do 
przyjętych nieodpłatnie (także w 
formie darowizny) środków 
trwałych, środków trwałych w 
budowie oraz wartości 
niematerialnych i prawnych.
\nBierne rozliczenia 
międzyokresowe obejmują w 
szczególności kwoty kosztów, które 
dotyczą danego roku obrotowego, a 
które nie zostały jeszcze przez 
kontrahenta zafakturowane. 
Stowarzyszenie ujmuje w 
szczególności w okresach 
miesięcznych koszty badania 
bilansu.\n\nIII.12. Zapasy 
\n\nStowarzyszenie, z uwagi na 
specyfikę działalności, nie prowadzi 
kont obejmujących zapasy 
materiałów i towarów.

ustalenia wyniku finansowego

Ustalenia wyniku finansowego 
dokonuje się na Koncie: Konto 860 
Wynik finansowy roku obrotowego. 
Konto to służy do ustalenia wyniku 
finansowego Organizacji. Na koniec 
roku obrotowego na stronie WN 
konta ujmuje się kwotę 
poniesionych kosztów w 
korespondencji z kontami kosztów. 
Po stronie MA przeksięgowuje się 
przychody w korespondencji z 
kontami przychodów. Saldo konta 
wyraża wynik finansowy jednostki - 
zysk (po stronie MA) lub stratę (WN) 
– na koniec roku obrotowego.
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ustalenia sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego

Stowarzyszenie sporządza 
jednostkowe roczne sprawozdanie 
finansowe zgodnie z ustawą o 
rachunkowości i wg wzorów i 
zakresu określonych w ww. ustawie. 
W skład tego sprawozdania 
wchodzą:  wprowadzenia do 
sprawozdania,  bilansu,  rachunku 
zysków i strat wariant porównawczy  
dodatkowych informacji i objaśnień.

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Aktywa razem 143.09 0.00 -

• Aktywa 
obrotowe

143.09 0.00 -

• • Inwestycje 
krótkoterminowe

143.09 0.00 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Pasywa razem 0.00 0.00 -

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

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy
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Przychody z 
działalności 
statutowej

3553.52 0.00 -

• Przychody z 
nieodpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

3553.52 0.00 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Koszty 
działalności 
statutowej

3133.52 0.00 -

• Koszty 
nieodpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

3133.52 0.00 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Zysk (strata) z 
działalności 
statutowej (A - B)

420.00 0.00 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Koszty ogólnego 
zarządu

276.91 0.00 -
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Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Zysk (strata) 
brutto (H + I - J + 
K - L)

143.09 0.00 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Zysk (strata) 
netto (M - N)

143.09 0.00 -

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości


