
STOWARZYSZENIE DLA PRZEMYŚLA REGIA 
CIVITAS

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2020 do 31.12.2020



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki
Nazwa: STOWARZYSZENIE DLA PRZEMYŚLA REGIA CIVITAS
Siedziba: PRZEMYŚL RYNEK 5, 37-700 PRZEMYSL

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 7952503829

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

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):
Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z zał. Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości.
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości , z tym, że  
1. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok ale wartości nie 
przekraczającej 1000 zł odpisuje się bezpośrednio w koszty pod datą przekazania do 
używania jako zużycie materiałów,  składniki o wartości jednostkowej powyżej 1000 zł do 
3500 zł wprowadza się do ewidencji środków trwałych i jako wyposażenie , natomiast 
odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób jednorazowy, w pełnej  ich wartości 
początkowej .
Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów. Aktywa i pasywa wycenia się 
w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym, że: - należności i zobowiązania z 
kontrahentami według wartości wynikającej z faktur zakupu usług lub dostaw,  -środki 
pieniężne wykazane są w wartości nominalnej. Bilans 1 1.Wartości niematerialne i prawne 
wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe. 
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie 
przewidywanej ekonomicznej użyteczności  .  Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia. 
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego 
po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi 
ich ekonomicznej użyteczności. Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące: -
urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) 20%, - sprzęt 
komputerowy 60%, - środki transportu 20%, - inne środki trwałe 20%. 3. Należności 
wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 5. 
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego:

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości



1. Przychody stowarzyszenia    obejmują przychody pochodzące z dotacji , darowizn i 
składek członkowskich. oraz przychody z realizacji projektów . 2.  Stowarzyszenie nie 
prowadzi   działalności gospodarczej   3.  Koszty  Stowarzyszenie  ewidencjonuje koszty w 
układzie rodzajowym. Wyodrębnia również koszty na realizację celów statutowych  -
realizacje projektów  zgodnie zawartymi umowami o dotacje lub umowami darowizn.   
koszty ogólne administracyjne - własne  Stowarzyszenia. Na wynik finansowy 
towarzyszenia mogą  wpływać ponadto: Pozostałe przychody i koszty operacyjne 
bezpośrednio związane z działalnością statutową. Przychody finansowe z tytułu odsetek. 
Koszty finansowe z tytułu odsetek Różnica pomiędzy przychodami a kosztami 
(zysk-wartość dodatnia) ustalona w rachunku wyników zwiększa po zatwierdzeniu 
rocznego sprawozdania finansowego kapitały stowarzyszenia

Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Stowarzyszenie  sporządza sprawozdanie w postaci określonej w załączniku nr 6 do 
ustawy o rachunkowości, rachunek zysków i strat sporządza w wariancie porównawczym. 
Sprawozdanie nie podlega obowiązkowi badania.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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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 15 656,52 6 800,49

I. Zapasy

II. Należności krótkoterminowe 6 410,00 2 882,80

III. Inwestycje krótkoterminowe 9 246,52 3 917,69

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

AKTYWA RAZEM 15 656,52 6 800,49

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

A. Fundusz własny 13 173,45 6 361,57

I. Fundusz statutowy 3 221,00 3 221,00

II. Pozostałe fundusze

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 3 140,57 9 587,38

IV. Zysk (strata) netto 6 811,88 -6 446,81

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 483,07 438,92

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 483,07 438,92

IV. Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA RAZEM 15 656,52 6 800,49

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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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 172 669,90 42 119,00

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

157 442,90 20 148,00

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 15 227,00 21 971,00

B. Koszty działalności statutowej 166 175,11 42 948,56

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

157 442,00 23 140,48

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 8 733,11 19 808,08

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B) 6 494,79 -829,56

D. Przychody z działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

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

G. Koszty ogólnego zarządu

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

6 494,79 -829,56

I. Pozostałe przychody operacyjne 1 320,48 10,75

J. Pozostałe koszty operacyjne 1 002,80 5 628,00

K. Przychody finansowe

L. Koszty finansowe 0,59

M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L) 6 811,88 -6 446,81

N. Podatek dochodowy

O. Zysk (strata) netto (M – N) 6 811,88 -6 446,81
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Zając Halina dnia 2021-06-15
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Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJAUZUPELNIAJACA_2020REGIA.pdf

INFORMACJAUZUPELNIAJACA_2020REGIA.pdf
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