
STOWARZYSZENIE BADAŃ NAD 

ŹRÓDŁAMI I FUNKCJMI PRAWA

Sprawozdanie finansowe za okres

od 01.01.2021 do 31.12.2021



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: STOWARZYSZENIE BADAŃ NAD ŹRÓDŁAMI I FUNKCJMI PRAWA

Siedziba:  JANA KILIŃSKIEGO 43, 41-200 SOSNOWIEC

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP 5170360786

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS 0000436773

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

4. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

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 tak, aby za kolejne lata i informacje 

w nich wynikające były porównywalne.

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), 

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu 

trwałej utraty wartości; w przypadku braku możliwości ustalenia ceny nabycia (np. w 

sytuacji przyjęcia środka trwałego w formie

darowizny), wyceny dokonuje się według ceny rynkowej;

2) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 

związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości;

3) udziały w innych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe – wg ceny nabycia;

4) inwestycje krótkoterminowe – wg ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, w 

zależności od tego, która z nich jest niższa;

5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie 

wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;

6) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty;

7) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty;
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8) kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej

Ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. 

Na wynik finansowy jednostki składają się:

1) przychody działalności statutowej (z wyodrębnieniem przychodów nieodpłatnej 

działalności pożytku publicznego, odpłatnej działalności pożytku publicznego i pozostałej 

działalności statutowej);

2) koszty działalności statutowej (z wyodrębnieniem kosztów nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego, odpłatnej działalności pożytku publicznego i pozostałej działalności 

statutowej);

3) koszty ogólnego zarządu; 

4) pozostałe przychody i koszty operacyjne;

5) przychody i koszty finansowe;

6) obciążenia z tytułu podatku dochodowego.

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z załącznikiem nr 6 Ustawy o 

rachunkowości.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z w wymogami dla organizacji 

pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości).

Zgodnie z ustawą o rachunkowości Organizacja zwolniona jest z obowiązku sporządzenia 

zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, 

określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości).

6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 
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Aktywa Dane w PLN Kwota na dzień 

kończący bieżący rok 

obrotowy

Kwota na dzień 

kończący poprzedni 

rok obrotowy

BILANS

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 27 449,00 7 714,50

I. Zapasy

II. Należności krótkoterminowe 2 500,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 27 449,00 5 214,50

1. krótkoterminowe aktywa finansowe 27 449,00 5 214,50

- środki pieniężne w kasie i na rachunku 

bankowm

27 449,00 5 214,50

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

AKTYWA RAZEM 27 449,00 7 714,50

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 

4

STOWARZYSZENIE BADAŃ NAD ŹRÓDŁAMI I FUNKCJMI PRAWA

Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości



BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 

kończący bieżący rok 

obrotowy

Kwota na dzień 

kończący poprzedni 

rok obrotowy

A. Fundusz własny 17 777,95 7 194,50

I. Fundusz statutowy 59 196,47 59 196,47

II. Pozostałe fundusze

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych -52 001,97 -45 904,00

IV. Zysk (strata) netto 10 583,45 -6 097,97

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 672,00 520,00

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe 9 672,00 520,00

1. Wobec jednostek powiazanych

2. Wobec pozostałych jednostek 9 672,00 520,00

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług w okresie 

wymagalnosci

- do 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy

f) zobowiązania wekslowe

g) z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych 

świadczeń

2 752,00

h) z tytułu wynagrodzeń

i) inne zobowiązania 6 920,00 520,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA RAZEM 27 449,95 7 714,50

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 
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Kwota za bieżący rok 

obrotowy

Kwota za poprzedni 

rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

A. Przychody z działalności statutowej 74 958,59 22 117,55

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego

2 908,59 16 807,55

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku 

publicznego

53 200,00 5 310,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 18 850,00

B. Koszty działalności statutowej 55 824,96 11 490,75

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego

12 838,66 9 892,15

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 42 986,30 1 598,60

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B) 19 133,63 10 626,80

D. Przychody z działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)

G. Koszty ogólnego zarządu 6 050,18 16 714,60

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – 

G)

13 083,45 -6 087,80

I. Pozostałe przychody operacyjne

J. Pozostałe koszty operacyjne 2 500,00 10,17

K. Przychody finansowe

L. Koszty finansowe

M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L) 10 583,45 -6 097,97

N. Podatek dochodowy

O. Zysk (strata) netto (M – N) 10 583,45 -6 097,97

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 
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KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN Kwota za bieżący rok 

obrotowy

Kwota za poprzedni 

rok obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok 10 583,45 -6 097,97

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe 

różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów 

rachunkowych a dochodem/stratą dla celów 

podatkowych), w tym:

13 083,45

Składki członkowski (art. 17 ust. 1 pkt. 40) 10 174,86

Dochody wolne od podatku przeznaczone na cele 

statutowe (art. 17 ust. 1 pkt. 4)

2 908,59

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku 

bieżącym, w tym:

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku 

bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat 

ubiegłych w tym:

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania 

przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą 

dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów 

podatkowych), w tym:

2 500,00 80,17

Pozostałe 80,17

Aktualizacja należności (art. 16 ust. 1 pkt. 25 lit. a) 2 500,00

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania 

przychodów w bieżącym roku, w tym:

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów 

w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w 

tym:

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

J. Podstawa opodatkowania podatkiem 

dochodowym

-6 017,80

K. Podatek dochodowy

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Marzena Zofia Kulik dnia 2022.05.17

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 
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Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2021

STOWARZYSZENIE BADAŃ NAD ŹRÓDŁAMI I FUNKCJAMI PRAWA

INFORMACJA_DODATKOWA_ZA_ROK_2021_-_STOWARZYSZENIE_F.pdf

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 

9

STOWARZYSZENIE BADAŃ NAD ŹRÓDŁAMI I FUNKCJMI PRAWA

Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości


