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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.    Dane jednostki
Nazwa:

Siedziba:

"HANDICAP" STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS ROZWOJOWYCH 
DZIECKA O OBNIŻONEJ SPRAWNOŚCI

STAWOWA 1A/, 50-015 WROCŁAW

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP:  8971380736 

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

5.    Polityka rachunkowości
Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Stowarzyszenie  sporządza sprawozdanie finasowe dla jednostek o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z 24  
kwiretnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 Ustawy o  
Rachunkowości.

I Środki trwałe i WNiP
 1. Środki trwałe i WNiP  o cenie nabycia lub koszcie wytworzenia wyższym niż 10.000,00 zł amortyzuje się  
metodą liniową od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu,  
w którym środek trwały lub WNiP przyjęto do używania i wprowadzono do ewidencji, do końca tego  
miesiąca, w którym nastąpiło zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych  
z wartością początkową lub w którym środek trwały przeznaczono do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzono  
jego niedobór.
Przyjęte stawki i metody amortyzacji środków trwałych określone w planie amortyzacji, nie były  
korygowane w okresie sprawozdawczym. Nie dokonywano odpisu aktualizującego wartość środków  
trwałych.
2. Niskocenne składniki rzeczowego majątku trwałego o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż  
rok o cenie nabycia bądź koszcie wytworzenia równym lub niższym niż    
10.000,00 zł, lecz wyższym od 3.500,00 zł, amortyzuje się w sposób uproszczony, przez jednorazowy odpis 
w koszty w pełnej ich wartości, w miesiącu ich przekazania do używania. Stanowią środki trwałe o niskiej  
jednostkowej wartości.
3. Składniki rzeczowego majątku trwałego o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym  
niż rok, lecz o cenie nabycia bądź koszcie wytworzenia równym lub niższym niż 3.500,00 zł odpisuje się w 
miesiącu ich zakupu w koszty jako zużycie materiałów.

II Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe nie występują.

4.    Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez  
jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.
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Ustalenia wyniku finansowego:

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

III Długoterminowe aktywa finansowe nie występują.
IV Aktywa obrotowe
1. Materiały ewidencjonuje się wg. cen zakupu
2. Należności wykazuje się w ciągu roku w wartości nominalnej.
3. Na dzień bilansowy dokonuje się odpisów aktualizujacych zgodnie z Polityką Rachunkowości.
4. Środki pieniężne w PLN wykazuje się w wartości nominalnej.
V  Zobowiązania wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty.
VI Kapitały własne w wartości nominalnej.
VII Rezerwy na zobowiązania nie są tworzone.
VIII Fundusze specjalne nie występują.
IX Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej.

Rachunek  zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym.
Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady  
memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wynik finasowy składją się
A. przychody  działności  statutowej
B. koszty działności statutowej , 
C.Zysk  z  działalnosci statutowej  
G. Koszty ogólnego zarządu 
H Zysk z  działalnosci operacyjnej 
M. Zysk brutto
N.podatek dochodowy
F. Zysk/strata netto (M-N)

Sprawozdanie sporządzone zostało w zł i gr, ze szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 6 do Uor .
Rrachunek zysków i strat sporządzono metodą porównawczą zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi  
rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z  
obrotami i saldami kont księgi głównej.
Dowody księgowe i księgi rachunkowe  zostały uprzednio sprawdzone,  zatwierdzone  i  prawidłowo ujęte   
w  księgach .

6.    Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy.
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Kwota na dzień 
kończący poprzedni 

rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący bieżący 

rok obrotowy

Aktywa Dane w PLN

BILANS

21 690,23 35 054,10 A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

21 690,23 34 629,89 II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

424,21 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

756 121,83 777 802,42 B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

6 196,47 2 443,06 II. Należności krótkoterminowe

747 390,37 773 701,04 III. Inwestycje krótkoterminowe

2 534,99 1 658,32 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

777 812,06 812 856,52 AKTYWA RAZEM
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący 

rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 

rok obrotowy

806 450,71 761 242,10 A. Fundusz własny

761 242,10 740 853,60 I. Fundusz statutowy

II. Pozostałe fundusze

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

45 208,61 20 388,50 IV. Zysk (strata) netto

6 405,81 16 569,96 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

176,10 2 502,64 III. Zobowiązania krótkoterminowe

6 229,71 14 067,32 IV. Rozliczenia międzyokresowe

812 856,52 777 812,06 PASYWA RAZEM
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Kwota za bieżący 
rok obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

2 681 945,03 2 339 093,63 A. Przychody z działalności statutowej

16 200,79 23 822,30I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

2 665 744,24 2 315 271,33II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

2 278 986,78 1 970 973,04 B. Koszty działalności statutowej

30 192,77 28 446,35I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

2 248 794,01 1 942 526,69II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

402 958,25 368 120,59 C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)

D. Przychody z działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

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

362 930,50 348 430,64G. Koszty ogólnego zarządu

40 027,75 19 689,95 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)

5 139,36 10 939,58I. Pozostałe przychody operacyjne

0,04 10 939,58J. Pozostałe koszty operacyjne

41,54 1 595,22K. Przychody finansowe

822,67L. Koszty finansowe

45 208,61 20 462,50 M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)

74,00N. Podatek dochodowy

45 208,61 20 388,50 O. Zysk (strata) netto (M – N)
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
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INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

1. Informacja o zobowiązaniach finansowych
Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń,  
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

2. Informacja o zaliczkach i kredytach
Stowarzyszenie nie udzielało członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujacych pozyczek i  
kredytów. Nie udzielało poręczeń.

3. Dane o aktywach i pasywach

Aktywa
- należności krótkoterminowe 2.443,06
- inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych  773.701,04
- rozliczenia międzyokresowe czynne  długoterminowe
 * usługi informatyczne - licencja antywirusowa 2023     424,21
- rozliczenia międzyokresowe czynne krótkoterminowe 1.658,32
 * usługi informatyczne - 1.605,29
 * usługi telekomunikacyjne - 53,03

Pasywa
- fundusz stautowy 761.242,10
- zobowiązania krókoterminowe  176,10
- rozliczenia międzyokresowe  6.229,71  w tym
 1.  rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów 3.056,99
 * energia cieplna 1.877,19
 * energia elektryczna 771,07
 * zużycie wody i odprowadzanie ścieków 318,42
 * usługi telekomunikacyjne 10,33
 * audiobajki 79,98
 2.  przychody przyszłych okresów 3.172,72
 * czesne i obiady  606,00
 * dotacja - monitory interaktywne 2.566,72

Zysk netto   45.208,61

4. Informacja o przychodach
Przychody osiagnięte przez Stowarzyszenie w roku 2021
-  Przychody operacyjne   2.681.945,03 (Tabela nr 1 )
-  Pozostałe przychody operacyjne   5.139,36
-  Przychody finansowe  41,54

Tabela_nr_1_przychody.xls

5. Informacja o kosztach
Koszty poniesione przez Stowarzyszenie w roku 2021
- Koszty operacyjne-  2.641.917,28 ( Tabela nr 2)
- Pozostałe koszty operacyjne - drobne różnice 0,04
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Tabela_nr_2_koszty.xls

6. Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Stowarzyszenie planuje utrzymanie żródeł finansowania na dotychczasowym poziomie. Głównym źródłem  
przychodu jest dotacja oświatowa w całości przeznaczana na realizację celów statutowych tj. prowadzenie  
niepublicznych szkół specjalnych.
Podejmujemy działania w kierunku zwiększenia przychodów z 1% oraz darowizn.

7. Organizacja pożytku publicznego 
Stowarzyszenie w roku 2021 uzyskało z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę 
7.231,30 którą przeznaczyło na organizację rechabilitacji   dzieci poprzez zajęcia na basenie.
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