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

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy STOWARZYSZENIE "SOLNA DOLINA"

Województwo Wielkopolskie

Powiat kolski

Gmina KŁODAWA

Siedziba

Miejscowość KŁODAWA

Adres

Kod kraju PL

Województwo Wielkopolskie

Powiat kolski

Gmina KŁODAWA

Ulica DĄBSKA

Nr budynku 17

Nr lokalu

Miejscowość KŁODAWA

Kod pocztowy 62-650

Adres

Poczta KŁODAWA

NIP 6662053719

KRS 0000288207

Data od 2021-01-01Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data do 2021-12-31

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości

TAKZałożenie kontynuacji
działalności

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
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metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wycenia się wg. zasad określonych ustawą o rachunkowości. W roku
2020 podstawą wyceny na dzień bilansowy były : - Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne -wycenia się według
cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Przedmioty o okresie używania
dłuższym niż rok o wartości nieprzekraczającej 3500,00 zł. odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania.
Przedmioty powyżej wartości 3500,00 zł. wprowadza się do ewidencji środków trwałych. Odpisy amortyzacyjne do
konuje się jednorazowo na koniec roku obrotowego. - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia
się według wartości nominalnej

ustalenia wyniku finansowego

Ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy przebiega według następującego schematu księgowego. Na koniec
roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy” następuje przeniesienie wszystkich zre
alizowanych przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków nadzwyczajnych, a także
podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik. Jeżeli konto "wynik finansowy”
wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto za rok obrotowy. Saldo Wn konta "wynik finansowy” jest informacją
o stracie netto. Saldo Wn lub Ma wykazujemy w pasywach bilansu, w pozycji - zysk (strata) netto - odpowiednio, jako
wielkość dodatnia (zysk) lub wielkość ujemna (strata). Kwota zysku lub straty wykazana w tej pozycji bilansu musi
odpowiadać kwocie zysku (straty) netto wykazanego w rachunku zysków i strat

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z postanowieniami Ustawy o rachunkowości (wg załącznika nr
6).

pozostałe

Stowarzyszenie uzyskuje przychody ze składek oraz dotacji na realizację projektów. Ewidencję kosztów prowadzi się
w podziale na poszczególne projekty.
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem 370 235,15 391 949,57 -

• Aktywa obrotowe 370 235,15 391 949,57 -

•• Inwestycje
krótkoterminowe

370 235,15 391 949,57 -

Pasywa razem 370 235,15 391 949,57 -

• Fundusz własny 370 235,15 391 949,57 -

•• Zysk (strata) z lat
ubiegłych

391 949,57 474 743,37 -

•• Zysk (strata) netto -21 714,42 -82 793,80 -

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

0,00 0,00 -
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Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6
do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Rachunek zysków i strat

Przychody z działalności
statutowej

177 999,21 98 933,00 -

Koszty działalności
statutowej

199 713,63 181 726,80 -

Zysk (strata) z działaln
ości statutowej (A - B)

-21 714,42 -82 793,80 -

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

-21 714,42 -82 793,80 -

Zysk (strata) netto (M -
N)

-21 714,42 -82 793,80 -

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 5



Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Informacja dodatkowa 2021 r.

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

Informacjadodatkowa2021.xls
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