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I. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:
a) Przedmioty o wartości początkowej ponad 3.500,00 zł do 10 000,00 zł wprowadza się do 
ewidencji bilansowej środków trwałych i umarza jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do 
używania.
b) Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł amortyzowane są 
proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.
c) Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł odpisuje się 
jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane 
proporcjonalnie do okresu ich użytkowania.
d) 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.

II. Rezerwy
W stowarzyszeniu nie tworzy się rezerw i aktywów na przyszłe świadczenia pracownicze, takie 
jak odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe. Stowarzyszenie nie tworzy rezerw i 
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych.

III. Należności
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. 
Należności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami 
aktualizującymi ich wartość, z uwzględnieniem art. 35b Ustawy o rachunkowości. Odpisu 
aktualizującego dokonuje się w 100% wartości należności.

IV. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych
Stowarzyszenie z uwagi na specyfikę działalności, nie prowadzi kont obejmujących zapasy 
materiałów i towarów.

V. Inwestycje długo- i krótkoterminowe
Do wyceny oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym instrumentów finansowych 
Stowarzyszenie stosuje przepisy ustawy o rachunkowości.

VI. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
a) Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych o wartości poniżej 500 zł, jako nie 
mające istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy, nie są 
rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów tylko są odnoszone 
bezpośrednio w dacie poniesienia w koszty działalności roku, którego dotyczą.
b) Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są 
proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach, których dotyczą (tj. miesięcznie).

VII. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości 
początkowej równej lub niższej niż 3.500,00 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia 
materiałów.

VIII. Inwentaryzacja
a) Inwentaryzację rzeczowych składników majątku – środków trwałych Stowarzyszenie 
przeprowadza raz na 4 lata.
b) Pozostałe składniki majątku Stowarzyszenie inwentaryzuje na ostatni dzień każdego roku 
obrotowego.
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I. Sprawozdanie finansowe
a) Sprawozdanie finansowe jest sporządzane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz 
na każdy inny dzień bilansowy.
b) Ewidencja kosztów prowadzona jest według typów działalności na odpowiednich kontach 
zespołu 5, z podziałem na koszty statutowe,  koszty administracyjne oraz koszty dotyczące 
poszczególnych projektów realizowanych w danym roku.
c) Koszty statutowe obejmują w szczególności: koszty działalności podstawowej jednostki, 
obejmujące realizację zadań statutowych Stowarzyszenia (konta analityczne: zużycie 
materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i 
inne świadczenia, amortyzacja, pozostałe koszty rodzajowe).
d) Koszty administracyjne obejmują koszty związane z obsługą działalności statutowej 
Stowarzyszenia. W szczególności zalicza się do nich koszty: materiałów biurowych, znaczków 
pocztowych, obsługi księgowej, czynsze, opłaty bankowe, rozmów telefonicznych, obsługi 
prawnej organizacji, zarządzania organizacją, prowadzenia spraw członkowskich, 
pozyskiwania środków na działalność (konta analityczne: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 
amortyzacja, pozostałe koszty rodzajowe).
e)  Koszty dotyczące poszczególnych projektów obejmują ewidencją kosztów w podziale na 
realizowane projekty (konta analityczne do każdego realizowanego projektu: zużycie 
materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i 
inne świadczenia, amortyzacja, pozostałe koszty rodzajowe).
f)   Sprawozdanie finansowe sporządzono na podstawie wzoru zamieszczonego w załączniku 
nr 6 do Ustawy o rachunkowości dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 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.
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Sprawozdanie finansowe sporządzono na podstawie wzoru zamieszczonego w załączniku nr 6 
do Ustawy o rachunkowości dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 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.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
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Nie dotyczy.
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STOWARZYSZENIE 
CHODZIESKICH AMAZONEK 
"RÓŻOWA WSTĄŻECZKA"

01.01.2020 - 31.12.2020
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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.

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i 

poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 

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.

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i 

nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i 

poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Bilans na dzień 31.12.2020 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 49 789,88zł. 

Fundusz statutowy organizacji na dzień 31.12.2020r. wynosi 57 461,18 zł.

Wynik finansowy w bilansie oraz w rachunku zysków i strat jest taki sam.

Kierownictwo jednostki będzie wnioskować o pokryciu ujemnego wyniku finansowego z Funduszu 

Statutowego jednostki.

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.



Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

• Składki członkowskie   4 465,00 zł

• Przychody z tytułu 1%   4 993,00 zł

• Przychody określone statutem, w tym darowizny   1 920,00 zł

• Przychody z projektu z Gminy Miejskiej w Chodzieży   5 000,00 zł

• Przychody z projektu Urzędu Wojewódzkiego              29 920,00 zł

• Pozostałe przychody operacyjne                                                   15,00 zł

Razem             46 313,00 zł

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów 

Informacje o strukturze kosztów

A. Koszty w podziale na działalności:

• Koszty działalności operacyjnej  54 104,30 zł

• Koszty pozostałej działalności           0,00 zł

Razem             54 104,30 zł

B. Koszty w podziale na projekty i rodzaje działalności

• Koszty projektu z Gminy Miejskiej w Chodzieży              5 000,00 zł

• Koszty projektu z Urzędu Wojewódzkiego                          30 915,74 zł

• Koszty statutowe Stowarzyszenia 11 067,12 zł

• Koszty statutowe z 1%                                                            7 040,00 zł

• Koszty administracyjne Stowarzyszenia                                      81,44 zł

Razem            54 104,30 zł

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy jest tworzony z zysku z lat poprzednich lub jest umniejszany ze  

strat z lat poprzednich.


