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Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej 
pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się w 
cenie nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o ewentualne koszty zakupu (np. 
koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia, opłat notarialnych) oraz koszty 
związane z przystosowaniem składnika majątku do używania. Cenę zakupu stanowi cena 
należna dostawcy za dany składnik aktywów, wraz z kwotą podatku VAT, gdyż nie podlega on 
zwrotowi w Stowarzyszeniu.  

Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia wynoszą:
- do kwoty 10.000,00 PLN – ujmuje się w środkach trwałych / wartościach niematerialnych i 
prawnych o niskiej wartości i amortyzuje jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania,
- powyżej kwoty 10.000,00 PLN – zalicza się do środków trwałych / wartości niematerialnych i 
prawnych i amortyzuje zgodnie z tabelą amortyzacyjną.     

Każdy środek trwały klasyfikowany jest zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) i 
amortyzowany od miesiąca nastepującego po miesiącu przyjęcia do używania.    

W Stowarzyszeniu stosuje się metodę liniową amortyzacji.
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Wynik finansowy lat poprzednich jest wykazywany w Stowarzyszeniu narastająco, 
bezpośrednio w bilansie w pozycji:                                                                  
A. Fundusze własne                                                                                  
- Zysk (strata) z lat ubiegłych lub                                                                 
- Fundusz statutowy (po decyzji o przeniesieniu na fundusz organu zatwierdzającego 
sprawozdanie)                                                                                       
i jest on oddzielony od wyniku roku bieżącego wykazywanego w:                                       
- Zysk (strata) netto.
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Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z załącznikiem numer 6 do ustawy o 
rachunkowości.                                                                                      
Sprawozdanie organizacji składa się z trzech części:
- bilansu
- rachunku zysku i strat
- informacji uzupełniającej, na którą składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
informacja dodatkowa
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Podstawowe zasady rachunkowości stosowane w Stowarzyszeniu:

• należności i zobowiązania ujmowane są w księgach rachunkowych w wartości nominalnej 
wynikającej z dowodów księgowych. Nominalne zobowiązania powiększa się o odsetki należne 
na dzień bilansowy tylko wówczas, gdy Jednostka ma pewność że wystąpi konieczność 
zapłaty tych odsetek.
• krajowe środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych 
latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny 
aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych). 
Wynik finansowy i sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje z 
nich wynikające były porównywalne.
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POLSKIE STOWARZYSZENIE 
DIABETYKÓW KOŁO 
WROCŁAW-CENTRUM

01.01.2020 - 31.12.2020

zł
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Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1



Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa została sporządzona zgodnie z załacznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości
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Załącznik nr 6 
 
 

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU 
FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY , DLA 

JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 
24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I 

O WOLONTARIACIE, Z WYJĄTKIEM SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH , ORAZ 
JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 PKT 1 I 2 TEJ 

USTAWY  
 
 

 
 

Informacja dodatkowa 
 

 
1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych 

instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 
nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności 
zabezpieczonych rzeczowo - Stowarzyszenie posiada zobowiązania 
krótkoterminowe w wysokości 1.614,25 zł. Składają się na nie rozrachunki z 
dostawcami (zapłacone w styczniu 2021) oraz podatek CIT w kwocie 1 zł. 
 

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów 
administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem 
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych 
lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem 
gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej 
kategorii - Stowarzyszenie nie udzieliło pożyczki ani innego świadczenia o 
podobnym charakterze członkom organów administrujących, 
zarządzających, i nadzorujących. 
 

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 
 

W roku 2020 nie dokonano zakupu niskocennych środków trwałych długotrwale 
użytkowanych. 
W roku 2020 Stowarzyszenie nie dokonało likwidacji żadnych niskocennych 
środków trwałych. 
Łączna wartość niskocennych środków trwałych, zamortyzowanych jednorazowo 
na dzień 31.12.2020r. wynosi narastająco 10.488,25 zł. 
 
Podstawowym celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz poprawy sytuacji 
prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę. Jako organizacja 
pozarządowa wykonuje zadania publiczne w zakresie promocji i ochrony zdrowia, 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych i uzależnionych, edukację 
diabetologiczną i działalności charytatywną. Stowarzyszenie prowadzi zgodnie ze 
statutem pomoc społeczną. 
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Działalność statutowa zwolniona jest z podatku dochodowego zgodnie z art. 17, 
ust. 1, pkt. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
 
Rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 1,570,33 zł stanowi 
ubezpieczenie NNW, domena, skrzynka e-mail, prenumerata czasopisma, które 
częściowo dotyczą roku 2021. Zostaną one ujęte w koszty roku 2021.  

 
4. Informacje 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 Stowarzyszenia w roku 2020 stanowią przede wszystkim: dotacja, 
darowizny na cele statutowe, przychody z 1% OPP, składki członkowskie. 
 
Wszystkie przychody wydatkowane są na cele statutowe. 

 
 

Wyszczególnienie                                                             kwota za 2020r.                

Przychody ogółem         416.744,98                   

 
w tym:    
Dotacje:                    290.000,00 

„Wrocławska Akademia Cukrzycowa”                                                         290.000,00 
 
Darowizny:                                        2.991,39 
w tym: 
darowizny celowe:                        2.795,44 
darowizny ogólne:                          195,95 
 
1% OPP:           119.338,92 

w tym: 
1% OPP celowe:                     94.162,72 
1% OPP ogólne:           25.176,20 
 
Składki członkowskie:             4.222,00 
 
Wpisowe:                    17,00 
 
Przychody finansowe (odsetki bankowe):             175,67 
 

    
 
 
 
 
 
 
 



 3 

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów 
 

Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenie pieniężne i niepieniężne 
określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych. 
 
 

Wyszczególnienie                                                           kwota za 2020r.         

Koszty ogółem                                                385.876,70          

 
w tym: 
1. Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych:                         377.708,34 
 
     

- sfinansowane z 1% OPP                                                              85.351,33 
w tym celowe: 
zakup lekarstw                                         54.274,04 
zakup sprzętu                                          15.567,27 
zakup pozostały                                 3.000,00 
w tym ogólne: 
pozostałe                        1.211,61 
wkład własny w projekt „Wrocławska Akademia Cukrzycowa”              11.298,41 
 
- sfinansowane środkami własnymi                       898,83                                          
pozostałe                                     898,83 
 
- sfinansowane dotacjami                            290.000,00 
„Wrocławska Akademia Cukrzycowa”                                                          290.000,00 
 
- sfinansowane darowiznami                                        1.458,18 
w tym: 
zakup sprzętu                                                   949,18 
zakup lekarstw                          509,00 
         
2. Koszty administracyjne:                                                           8.152,36 

 
- sfinansowane ze środków własnych      
w tym:  
zużycie materiałów i energii:                                            121,24  
usługi obce:                                                               7.181,92 
pozostałe koszty:                                    849,20       
 
3. Pozostałe koszty finansowe (odsetki):                                                 16,00 

           
 

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego. 
Fundusz statutowy na początek roku wynosił 125.607,04 PLN. 
Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku ubiegłego została zgodnie z decyzją 
Walnego Zebrania Członków oraz znowelizowaną ustawą o rachunkowości ujęta 
w fundusz statutowy, powiększając go do kwoty 142.464,35 zł. 
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W roku 2020 Stowarzyszenie zakończyło działalność z wynikiem dodatnim. 
Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2020 zostanie w całości wykorzystana 
na cele statutowe Stowarzyszenia.  
 
 

7. Stowarzyszenie posiada statutu OPP i w roku 2020 uzyskało przychody z tego 
tytułu w wysokości 119.338,92 zł. 
W roku 2020 wydatkowano z 1% OPP 85.351,33 zł na cele statutowe 
stowarzyszenia, w tym pomoc podopiecznym. Są to przychody z 1% roku 2020 
oraz częściowo niewydatkowanych lat wcześniejszych. 
 

8. Różnice podatkowe i bilansowe 
 

Znak Kwota Wyjaśnienie pozycji 

 416.744,98              Przychód bilansowy = przychód podatkowy 

 385.876,70 Koszt bilansowy 

- 290.000,00 Kwota otrzymanej i rozliczonej dotacji / art. 16.1.58 – NKUP, 
art. 17.1.47 –wolna od podatku 

-  16,00 Odsetki budżetowe / art. 16.1.21 - NKUP 

= 95.860,70 Koszt podatkowy 

 320.884,28 Dochód podatkowy 

 
 
Data sporządzenia: 08-02-2021r. 


