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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

1. Dane identyfikacyjne 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej "ISKIERKA” z siedzibą we Wrocławiu 
przy Pl. Św. Macieja 5, 50-244 Wrocław powstało w dniu 24.11.1999r. Z dniem 29.02.2000 r. zostało wpisane do Rejestru 
Stowarzyszeń Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział I Cywilny Sekcja Rejestrowa, w dziale A za numerem 29/00. Z dniem 
03.12.2001r. Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we 
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000035776. Dnia 26.07.2007r. 
Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego. 

REGON: 932272435 

NIP: 898-19-46-317 

Stowarzyszenie to organizacja non-profit, której celem i wyłączną działalnością jest przywrócenie dziecka rodzinie poprzez: 

-   zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży, 

- organizowanie wszechstronnej pomocy i opieki dzieciom i młodzieży z rodzin biednych, wielodzietnych, rozbitych, 
dysfunkcyjnych, 

-  zapewnienie pomocy rodzicom, mającym poważne trudności w wychowywaniu i opiece nad dziećmi   i młodzieżą, 

-  wspieranie i podnoszenie kompetencji osób działających na rzecz dziecka i jego rodziny. 

 

2. Czas trwania działalności jednostki 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

3. Informacja o okresie obejmującym sprawozdanie finansowe 

Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. Niniejsze sprawozdanie finansowe jest rocznym sprawozdaniem 
Stowarzyszenia za okres: 01.01.2020-31.12.2020. 

 

4. Informacja o założeniu kontynuowania działalności 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się 
przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. 

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także 
amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. 

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości, przewidzianym dla 
jednostek, o których mowa w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust.3 pkt 1 i 2 
tej ustawy.  

Zakres informacyjny sprawozdania finansowego określonego w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości składa się z: 
wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.  

Stosowane zasady polityki rachunkowości, w tym metody wyceny 

Środki trwałe 

Do środków trwałych w stowarzyszeniu od dn. 01.01.2018 zalicza się składniki majątkowe o wartości powyżej 10000,00 zł  
i okresie ekonomicznej użyteczności powyżej jednego roku. 
Pozostałe składniki majątkowe, bez względu na ich okres użytkowania, zalicza się do kosztów zużycia materiałów. 
Środki trwałe powyżej 10 000,00 zł podlegają amortyzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu 
przyjęcia ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością 
początkową, lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyt lub stwierdzono ich niedobór. Kwoty rocznych odpisów 
amortyzacyjnych ustala się stosując stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia, lub wartości przeszacowanej 
pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
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Wartości niematerialne i prawne 

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się od dn. 01.01.2018 r. nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do 
gospodarczego wykorzystania o jednostkowej cenie nabycia przewyższającej kwotę 10 000,00 zł, o przewidywanym okresie 
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do użytkowania na potrzeby jednostki.  
Wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu 
przyjęcia ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością 
początkową, lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyt lub stwierdzono ich niedobór. Kwoty rocznych odpisów 
amortyzacyjnych ustala się stosując stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł, od której składniki majątku zalicza się do 
wartości niematerialnych i prawnych, odpisuje się jednorazowo w koszty. 
Na dzień bilansowy WNiP wycenia się wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia, lub wartości przeszacowanej pomniejszonej  
o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

 

Materiały 

Zakupione materiały odpisywane są w koszty zużycia materiałów w dacie ich zakupu. Zapasy materiałów wycenia się na dzień 
bilansowy według rzeczywistych cen zakupu. 
  

Należności krótkoterminowe 

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.  
 

Inwestycje krótkoterminowe 

Na dzień bilansowy w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 
 
  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu 
w kolejnych okresach sprawozdawczych, których dotyczą. 
 
Kapitały 

Fundusze własne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej, ujmując je w księgach rachunkowych  

z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu. 

  

Rezerwy na zobowiązania 

Stowarzyszenie nie tworzy rezerw na zobowiązania. 

  

Zobowiązania krótkoterminowe 

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. 

                                                                                                                  

                                                                                                                  Zarząd Jednostki 

Data sporządzenia: 25.03.2021                       Prezes - Teresa Pasińska  
  
 
        Wiceprezes - Małgorzata Gałosz 
            
 Ewelina Cieśla  
        Wiceprezes - Ida Więcław 
 ........................................................................... 
 (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)        
        Skarbnik - Iwona Korpak 
 
         
        Sekretarz - Arkadiusz Kłos 
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STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM                                                                                                 
W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ "ISKIERKA"                                                                                              
REGON: 932272435   NIP: 898-19-46-317 

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020 
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości 

AKTYWA   

Wyszczególnienie aktywów 

Stan aktywów na dzień (PLN) 

31.12.2020 31.12.2019 

1 2 3 

A. AKTYWA TRWAŁE 1 985,00  1 985,00  

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00  0,00  

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00  0,00  

III. Należności długoterminowe 1 985,00  1 985,00  

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00  0,00  

V. Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 0,00  0,00  

B. AKTYWA OBROTOWE 196 017,49  167 949,91  

I. Zapasy 0,00  0,00  

II. Należności krótkoterminowe 9 703,55  8 289,87  

III. Inwestycje krótkoterminowe 185 644,47  157 896,44  

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe  669,47  1 763,60  

C. NALEŻNE WPŁATY NA FUNDUSZ 

STATUTOWY 0,00  0,00  

AKTYWA RAZEM 198 002,49  169 934,91  

PASYWA   

Wyszczególnienie pasywów 

Stan pasywów na dzień (PLN) 

31.12.2020 31.12.2019 

1 2 3 

A. FUNDUSZ WŁASNY 175 542,30 150 990,16 

I. Fundusz statutowy  0,00 0,00 

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00 

III. Zysk (strata) z lat ubiegłym 150 990,16 141 027,92 

IV. Zysk (strata) netto  24 552,14 9 962,24 

B. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA 

ZOBOWIĄZANIA 22 460,19 18 944,75 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 22 460,19 8 944,75 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 10 000,00 

PASYWA RAZEM 198 002,49 169 934,91 
 

 

Wrocław, 25.03.2021 Zarząd Jednostki 
...............................   
(miejsce i data sporządzenia) Prezes - Teresa Pasińska 
   
 Wiceprezes - Małgorzata Gałosz 
   
 Wiceprezes - Ida Więcław 
   
 Skarbnik- Iwona Korpak 
   
Ewelina Cieśla  Sekretarz -Arkadiusz Kłos 

...............................................   
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)   
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STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM                                                                                                 
W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ "ISKIERKA"                                                                           
REGON: 932272435   NIP: 898-19-46-317 

 

 

 

 
  

 

 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  

 za okres 01.01.2020-31.12.2020 

   

Poz. Wyszczególnienie 
 Kwota za rok 

obrotowy  
 Kwota za rok 

poprzedni  

2020 2019 

1 2 3 4 

        

A. Przychody z działalności statutowej  2 231 465,98  2 287 871,54  
I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  2 222 751,04  2 284 379,54  
II 

 Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego  8 714,94  3 492,00  
III 

 Przychody z pozostałej działalności statutowej  0,00  0,00  
B. 

Koszty działalności statutowej  2 293 862,34  2 278 139,11  
I 

 Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  2 285 147,40  2 274 645,91  
II 

 Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego  8 714,94  3 493,20  
III  Koszty pozostałej działalności statutowej  0,00  0,00  
C. 

Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)  -62 396,36  9 732,43  
  

      
D.  

Przychody z działalności gospodarczej  0,00  0,00  
E.  

Koszty działalności gospodarczej 0,00  0,00  
F. 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)  0,00  0,00  
  

      
G. 

Koszty ogólnego zarządu  602,31  478,71  
  

      

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)  -62 998,67  9 253,72  

        

I. Pozostałe przychody operacyjne  87 571,71  708,94  

J. Pozostałe koszty operacyjne  20,01  0,00  

        

K. Przychody finansowe  0,00  0,00  
L. 

Koszty finansowe  0,89  0,42  
  

      
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)  24 552,14  9 962,24  
N. 

Podatek dochodowy  0,00  0,00  

O. Zysk (strata) netto (M-N) 24 552,14  9 962,24  

    

 Wrocław, 25.03.2021 Zarząd Jednostki 
 ...............................   
 (miejsce i data sporządzenia) Prezes - Teresa Pasińska 
    
  Wiceprezes - Małgorzata Gałosz 
    
  Wiceprezes - Ida Więcław 
    
  Skarbnik- Iwona Korpak 
    
 Ewelina Cieśla  Sekretarz -Arkadiusz Kłos 

 ...............................................   

 (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)   
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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. 

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań 
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe stowarzyszenia opisane są w części 3: 
Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. 
 
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. 

Nie dotyczy. 

3.  Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie 
spłaty. 

Zobowiązania z tytułu 

okres wymagalności 

Razem do 1 roku powyżej 1 roku 

stan na 

początek 
roku 

obrotowego 
koniec roku 
obrotowego 

początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

początek 
roku 

obrotowego 
koniec roku 
obrotowego 

1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. dostaw i usług 1 451,85  448,79 0,00 0,00 1 451,85 448,79 

3. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. ubezpieczeń społecznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. innych zobowiązań 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 375,00 

8. ZFŚS  7 492,90 21 636,40  0,00 0,00  7 492,90  21 636,40  

Razem 8 944,75 22 460,19 0,00 0,00 8 944,75 22 460,19 

 

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie 
spłaty. 

 

Należności z tytułu 

okres wymagalności 

Razem do 1 roku powyżej 1 roku 

stan na 

początek 
roku 

obrotowego 
koniec roku 
obrotowego 

początek 
roku 

obrotowego 
koniec roku 
obrotowego 

początek 
roku 

obrotowego 
koniec roku 
obrotowego 

1. dostaw i usług 713,59 
           

133,55 0,00 0,00 713,59 133,55 

2. podatków 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 

3. środków od ZUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. innych należności, w tym ZFŚS 7 576,28 9 568,00 1 985,00 1985,00 9 561,28 11 553,00 

Razem 8 289,87  9 703,55 1 985,00 1 985,00 10 274,87 11 688,55 
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Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne. 

Tytuły stan na    

  
początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 1 763,60 669,47 

a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń 0,00 0,00 

b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji, dostęp do 
platformy edukacyjnej 0,00 18,04 

c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 1 756,98 610,56 

d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów m.in.: koszty hostingu, 
domeny internetowej 6,62 40,87 

2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 

a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00 

 

 Rozliczenia międzyokresowe przychodów. 

Tytuły 

stan na  

początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg 
tytułów) 0,00 0,00 

stan darowizn rzeczowych na dzień bilansowy 0,00 0,00 

wysokość darowizny celowej od Fundacji PKO BP przeznaczonej na 
finansowanie działalności statutowej w następnym okresie sprawozdawczym 10 000,00  0,00  

 

4.  Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł 

1. Przychody z działalności statutowej 2 231 465,98 zł  

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 222 751,04 zł  

Dotacja na realizację zadania publicznego: Centrum Rozwoju i Aktywności 
Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy "ISKIERKA"              2 092 000,00 zł  

Dotacja na realizację zadania publicznego: Punkt Pomocy Psychospołecznej i 
Prawnej "ISKIERKA"                  30 000,00 zł  

Dotacja na realizację zadania publicznego: Prowadzenie Punktów Poradnictwa 
Rodzinnego na Terenie Wrocławia -Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej 
"ISKIERKA"                  31 000,00 zł  

Przychody z tytułu darowizn finansowych i rzeczowych              58 449,74 zł 

     - W tym przychody z tytułu darowizn z Banku Żywności                  18 439,93 zł  

     - W tym darowizna rzeczowa od IKEA Retail Sp. z o.o. 14 951,44 zł 

     - W tym darowizna finansowa- Fundacja PKO Bank Polski                     10 000,00 zł  

     - W tym darowizna finansowa od firmy TARGPIAST Sp. Z o.o.                    6 000,00 zł  

     - W tym darowizna finansowa od firmy Credit Suisse Securities Europe Ltd. 4 500,00 zł 

Przychody z 1%                  10 506,30 zł  

Przychody z tytułu składek członkowskich                    795,00 zł  
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego- 
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci  
i rodziców w ramach projektu „Otwarci na emocje”                        8 714,94 zł  

 

  

2. Przychody z działalności gospodarczej  0,00 zł 
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3. Pozostałe przychody operacyjne                      87 571,71 zł  

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz 
wartości niematerialnych i prawnych                              -   zł  

Przychody z likwidacji środków trwałych                              -   zł  
Przychody z tyt. zwolnienia z opłacania składek ZUS na podstawie ustawy  
o COVID-19 70 592,82 zł 

Przychody z tyt. odszkodowania TUiR Allianz Polska S.A. 1 000,00 zł 

Pozostałe przychody                    15 978,89 zł  

    

    

4. Przychody finansowe 0,00 

 

5.  Informacje o strukturze poniesionych kosztów. 

1. Koszty działalności statutowej                 2 293 862,34 zł   

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 285 147,40 zł  

Koszty poniesione na realizację zadania publicznego: Centrum Rozwoju  
i Aktywności Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy "ISKIERKA"  2 161 629,81 zł  
Koszty roku 2020 poniesione na realizację zadania publicznego: Centrum 
Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy "ISKIERKA"  
z dotacji otrzymanej i wydatkowanej w roku 2019                          529,95 zł  

Koszty poniesione na realizację zadania publicznego: Punkt Pomocy 
Psychospołecznej i Prawnej "ISKIERKA"                     30 889,57 zł  
Koszty poniesione na realizację zadania publicznego: Prowadzenie Punktów 
Poradnictwa Rodzinnego na Terenie Wrocławia -Punkt Poradnictwa i Terapii 
Rodzinnej "ISKIERKA" 31 855,08 zł  

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych                    60 242,99 zł  

    - W tym przekazane darowizny z Banku Żywności 18 439,93 zł  
    - koszty poniesione na realizację projektu na podstawie umowy darowizny 
finansowej od Fundacji PKO Bank Polski 10 000,00 zł 
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego- Zorganizowanie  
i przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i rodziców w 
ramach projektu „Otwarci na emocje”                                 8 714,94 zł  

 

2. Koszty działalności gospodarczej  0,00 zł 

  

3. Koszty ogólnego zarządu 602,31 zł  

- zużycie materiałów i energii                                                     174,56 zł  

- usługi obce                           419,34 zł  

- podatki i opłaty                                  -   zł  

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                  -   zł  

- amortyzacja                                  -   zł  

- pozostałe koszty                        8,41 zł  

  

  

4. Koszty finansowe 0,89 zł 

W tym zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 0,43 zł 
 

5. Pozostałe koszty operacyjne 20,01 zł 
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6.  Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 

Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego. 

 

7.  Dane o na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego: 
47 757,56 zł 

Wysokość przychodów uzyskanych w roku 2020 z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:  
10 506,30 zł 

Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym 
ogółem: 1 231,05 zł. 

Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym to bieżące wydatki na cele statutowe Stowarzyszenia. 

 

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7 

8.1. Dane o kosztach rodzajowych poniesionych w roku obrotowym 2020 

- zużycie materiałów i energii                275 231,07 zł  

- usługi obce            114 878,52 zł  

- podatki i opłaty 1 443,35 zł 

- wynagrodzenia  1 566 658,01 zł  

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 333 808,48 zł 

- pozostałe koszty 2 445,22 zł  
 

 

8.2. Zatrudnienie 

Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust.1 pkt.2 Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) 

Wyszczególnienie Liczba osób 

Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 0 
 

Stowarzyszenie Pomocy "ISKIERKA" na dzień 31.12.2020 zatrudniało 26 osób w ramach umowy, co w przeliczeniu na pełne 
etaty stanowiło 20,80 etatu. 

Przeciętne zatrudnienie w 2020 r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło: 21,90 etatu. 

 

8.3. Ustalenie podstawy opodatkowania i zobowiązania podatkowego za 2020 r. 

Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych           2 319 037,69 zł  

 + przychody z tyt. nieodpłatnych świadczeń                   4 291,00 zł  

 - przychód bilansowy z tyt. otrzymanej w 2019 r darowizny celowej 
wydatkowanej w roku 2020 -              10 000,00 zł  

 - przychody z tyt. zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tyt. składek 
wobec ZUS (art. 31 zx ustawy o COVID-19) -              70 592,82 zł  

Przychody zgodnie z przepisami podatkowymi           2 242 735,87 zł  
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Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych           2 294 485,55 zł  

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów zgodnie z przepisami 
podatkowymi, w tym:            2 269 225,43 zł  

 - koszty pokryte z dotacji budżetowych            2 152 911,59 zł  

 - koszty pokryte w ramach zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tyt. 
składek wobec ZUS (art. 31zx ustawy o COVID)                 70 592,82 zł  

 - koszty statutowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów zgodnie z 
przepisami podatkowymi, w tym zużyte na potrzeby działalności statutowej 
darowizny rzeczowe                 45 720,56 zł  

 - niezapłacone odsetki od zobowiązań                          0,46 zł  

Koszty uzyskania przychodu                 25 260,12 zł  

  

Dochód podatkowy           2 217 475,75 zł  

Dochody (przychody) wolne, w tym:           2 217 475,29 zł  

 - otrzymane dotacje budżetowe (art.17 ust.1 pkt 47 updop)            2 153 000,00 zł  

 - dochód z tyt. nieodpłatnych świadczeń przeznaczony na cele statutowe 
(art.17 ust. 1 pkt 6c updop)                   4 291,00 zł  

 - dochód w części przeznaczonej na cele statutowe (art.17 ust.1 pkt 6c updop)                 35 720,56 zł  

 - nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2020, przeznaczona do 
rozliczenia w latach następnych na działalność statutową (art.17 ust.1 pkt 6c 
updop)                 24 552,14 zł  

 - zmniejszenie dochodu o wartość otrzymanej i wydatkowanej w 2020 r. 
dotacji budżetowej, przeznaczonej na pokrycie kosztów bilansowo rozliczanych 
w czasie (art.17 ust.1 pkt 6c updop) -                   618,36 zł  

 - zwiększenie dochodu o wartość otrzymanej i wydatkowanej w 2019 r. dotacji 
budżetowej, przeznaczonej na pokrycie kosztów bilansowo rozliczanych w 
czasie (art.17 ust.1 pkt 6c updop)                      529,95 zł  

Podstawa opodatkowania                         0,46 zł  

 

 

 

Data sporządzenia: 25.03.2021     Prezes - Teresa Pasińska 

        

        

Ewelina Cieśla      Wiceprezes - Małgorzata Gałosz 

.............................. 
Podpis     

       Wiceprezes - Ida Więcław 

      

         

       Skarbnik - Iwona Korpak 

 

         

       Sekretarz - Arkadiusz Kłos 

 

         

        

 

 

 

 


