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OŚWIADCZENIE  

 

 Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz 

art.3 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy i załącznika nr 6 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 

dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności 

gospodarczej z późniejszymi zmianami, Zarząd Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 

TARSON składa sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 roku, zawierające: 

 

• Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. 

• Rachunek wyników za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. 

• Informacja dodatkowa 

 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy 

o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik 

finansowy.  

 

Podpisy członków Zarządu 

 

 

Szulc Kazimierz, Ludwik - prezes    …………………..……………………………. 
 
Dębski Paweł – zastępca prezesa   ….………………..……………………………. 
 
Nowicka Grażyna – członek zarządu            …………………..…………………………….. 
 
Janc Justyna , Magdalena – członek zarządu   ………………..……………………………. 
 
Szała Tomasz – sekretarz                                 ………………..……………………………. 
 
Goderska Małgorzata- skarbnik                     …………………..……………………………. 
 
Jendras Barbara, Grażyna – członek zarządu   …………………..……………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………….. 
(Nazwa jednostki,Adres) 
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………………………….. 

 

A. Bilans sporządzony na dzień  31.12.2021 r 
 

Bilans na podstawie załącznika 6 – ustawa o rachunkowości   
Wiersz AKTYWA Stan 

1 2 31-12-2021  31-12-2020 

A Aktywa trwałe 0,00 0,00 

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

II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe 0,00 0,00 

III Należności długoterminowe* 0,00 0,00 

IV Inwestycje długoterminowe* 0,00 0,00 

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe* 0,00 0,00 

B Aktywa obrotowe 83 496,92 49 753,18 

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych  0,00 0,00 

II Należności krótkoterminowe  0,00 0,00 

III Inwestycje krótkoterminowe  83 496,92 49 753,18 

1. Środki pieniężne* 0,00 0,00 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe* 0,00 0,00 

 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe* 0,00 0,00 

  Aktywa razem 83 496,92 49 753,18 

Wiersz PASYWA Stan 

1 2 31-12-2021  31-12-2020  

A Fundusz własny, w tym: 81 417,67 49 753,18 

I Fundusz statutowy 49 753,18 18 057,97 

II Pozostałe fundusze 0,00 0,00 

III Zysk (strata) z lat ubiegłych  0,00  0,00 

IV Zysk (strata) netto 31 644,49 18 057,97 

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 079,25 0,00 

I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

III Zobowiązania krótkoterminowe 2 079,25 0,00 

IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

  Pasywa razem 83 496,92 49 753,18 

    
03-06-2022 
Data sporządzenia    

Pola oznaczone *  to pola nieobowiązkowe, dodawane jeśli dot. jednostki. Jeśli dane zagadnienie nie dotyczy jednostki należy pole 
usunąć zachowując przy tym właściwą numerację w kolumnie wiersz. 
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(Nazwa jednostki,Adres) 

 

03-06-2022 
Data sporządzenia                  
 

 

 

 

 

 A. Rachunek zysków i strat  

                                 za okres od 01.01.2021  do 31.12.2021  

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny) 

    

Pozycja Wyszczególnienie 

31-12-2021  31-12-2020  

1 2 3 3 

A. Przychody z działalności statutowej  170 279,65 114 904,00 

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 69 992,33 64 900,00 

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00 

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 100 287,32 50 004,00 

B. Koszty działalności statutowej 138 615,16 83 208,79 

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 74 159,00 64 900,00 

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00 

III. Koszty  pozostałej działalności statutowej 64 456,16 18 308,79 

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 31 664,49 31 695,21 

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 0,00 0,00 

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 31 664,49 31 695,21 

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 

K. Przychody finansowe 0,00 0,00 

L. Koszty finansowe 0,00 0,00 

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)  31 664,49 31 695,21 

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00 

O. Zysk (strata) netto (M-N)  31 664,49 31 695,21 
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C.INFORMACJA DODATKOWA 

 
1. Informacje porządkowe 

 
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych TARSON z 
siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 122 a zostało sporządzone zgodnie 
z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości w formie określonej w 
załączniku numer 6 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek, o 
których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie 

 
 

      Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest: 
 

Wspieranie osób niepełnosprawnych na każdym etapie życia oraz wspieranie otocznia 
w szczególności rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Kształtowanie 
pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.  

 
      Klasyfikacja działalności według PKD przedstawia się następująco: 
 

Działalność podstawowa: 
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana ujęte wg PKD w dziale 9499Z, 
 
Stowarzyszenie dokonało wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 14.07.2018 roku pod numerem KRS 
0000686491. 

 
 
2. Prezentacja sprawozdań finansowych 

 
Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za piąty rok obrotowy 
rozpoczynający się 01.01.2021 roku i kończący się 31.12.2021 roku. 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej 
okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie 
zakresie. 24.02.2022 r. nastąpiła agresja Rosji na Ukrainę i rozpoczęła wojnę, której 
zasięgu, skutków ani terminu zakończenia nikt nie jest w stanie przewidzieć. 
Obserwujemy dużą dynamikę zmian zarówno w działaniach wojennych, jak również w 
sankcjach nakładanych na Rosję i Białoruś. W chwili publikacji niniejszego 
sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia zarząd jednostki będzie 
monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić 
wszelkie negatywne skutki dla jednostki. 
 
Sprawozdanie sporządzono zgodnie z załącznikiem numer 6 ustawy o rachunkowości.  
 

3. Porównywalność danych 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2021, 
który jest czwartym rokiem działania 

 
4. Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i 

pasywów.  
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Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad 
rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz odrębnych przepisów 
regulujących zasady gospodarki finansowej stowarzyszeń. 
Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie w formie określonej przepisami załącznika 
numer 6 do ustawy o rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności 
gospodarczej.  
Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte 
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne 
z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 
 

 
4.1   Rachunek wyników 
 
 
4.1.1 Przychody 

Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa 
finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, a także przychody 
finansowe. 
 
 

4.1.2 Koszty 
Koszty działalności Stowarzyszenia to koszty realizacji zadań statutowych, w tym 
również świadczeń określonych statutem. 
Do kosztów w rachunku wyników zalicza się: 
- koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem przez 

fundację zadań przewidzianych statutem, 
- koszty administracyjne. 

 
4. 2  Bilans 
 
 
4.2.1 Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne 

w kasie, na rachunkach bankowych oraz tzw. środki pieniężne w drodze.  
 
 

4.2.2 Fundusz – stan na początek okresu 49 753,97 złotych, zostanie zwiększony w 
następnym okresie z tytułu wyniku finansowego za rok bieżący. 
 

4.2.3 Wynik finansowy netto za rok obrotowy – wykazuje się różnicą pomiędzy 
przychodami a kosztami za dany rok obrotowy.  

 
4.2.4 Należności- stan należności krótkoterminowych na koniec okresu 0,00 złotych. 

 

4.2.5 Zobowiązania – stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu 2 079,25 
złotych. 

 
 

 
Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym 

 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, bilans i rachunek wyników 
sporządzono zgodnie z załącznikiem numer 6 ustawy o rachunkowości  
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5. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w 

tym przychodów określonych statutem 
 

 
Składki członkowskie i wpisowe 5 650,00 
Dotacje 69 992,33 
Darowizny 58 545,82 
Pozostałe przychody (w tym 1%) 36 091,50 
Odsetki bankowe 0.00 
Razem: 170 279,65 

 
 

6. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i 
niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych 
 
Koszty realizacji zadań statutowych 134 006,16 
Koszty administracyjne 0,00 
Koszty finansowe 0,00 
Pozostałe koszty 4 609,00 
  
Razem: 138 615,16 

 
7. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych 

z działalnością statutową 
 

 W 2021 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń. 
 
8. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 

dochodowym od wyniku finansowego brutto 
 

Lp. Nazwa 
Dane za rok 

bieżący 

1 Wynik finansowy brutto – nadwyżka przychodów nad kosztami 31 664,49 

 

Sporządzono: Tarnowo Podgórne, dnia 03-06-2022    

 
 

 


