STOWARZYSZENIE EDUKACJA PRZEZ
INTERNET

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2021 do 31.12.2021

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Dane jednostki
Nazwa:
Siedziba:

STOWARZYSZENIE EDUKACJA PRZEZ INTERNET
OLSZEWSKIEGO 6, 25-663 KIELCE

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 6572572232
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS 0000196397

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

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):
1. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości
nominalnej;
2. Stowarzyszenie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą
liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych;
Ustalenia wyniku finansowego:
Ustalenie wyniku finansowego nastepuje na podstawie art. 47 ust. 4 pkt 6 ustawy o
rachunkowości
Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Sprawozdanie sporządzane zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.
Sprawozdanie finansowe spółki obejmuje bilans, rachunek zysków i strat oraz informację
uzupełniającą, z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt. 6.
Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:
1. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
września 1994r. o rachunkowości(DZ.U..z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
2. Stowarzyszenie rezygnuje z zachowania zasady ostrożności przy wycenie
poszczególnych składników aktywów i pasywów, zgodnie z art. 7 ust. 2b.

6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy
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STOWARZYSZENIE EDUKACJA PRZEZ INTERNET

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

BILANS
Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
Kwota na dzień
kończący bieżący rok kończący poprzedni
obrotowy
rok obrotowy

A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
132 515,12

128 996,05

II. Należności krótkoterminowe

3 462,61

3 462,61

III. Inwestycje krótkoterminowe

129 004,51

125 485,44

48,00

48,00

132 515,12

128 996,05

B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy
AKTYWA RAZEM

3
STOWARZYSZENIE EDUKACJA PRZEZ INTERNET

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

BILANS
Kwota na dzień
Kwota na dzień
kończący bieżący rok kończący poprzedni
obrotowy
rok obrotowy

Pasywa Dane w PLN

130 714,10

A. Fundusz własny

128 996,05

I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
128 991,12

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

1 722,98

IV. Zysk (strata) netto

128 996,05

1 801,02

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe

1 801,02

III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe

132 515,12

PASYWA RAZEM

128 996,05
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za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Kwota za bieżący rok Kwota za poprzedni
obrotowy
rok obrotowy

Dane w PLN
A. Przychody z działalności statutowej

158 177,88

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

221 938,07

158 177,88

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku
publicznego
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej
B. Koszty działalności statutowej

157 141,71

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

94 909,71

157 141,71

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
III. Koszty pozostałej działalności statutowej
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)

1 036,17

D. Przychody z działalności gospodarczej

3 288,00

E. Koszty działalności gospodarczej

2 821,77

127 028,36

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

466,23

G. Koszty ogólnego zarządu

244,78

1 916,81

1 257,62

125 111,55

I. Pozostałe przychody operacyjne

2,77

250,00

J. Pozostałe koszty operacyjne

1,35

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

K. Przychody finansowe

463,94

L. Koszty finansowe

3 659,10
24,60

M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)

1 722,98

128 996,05

1 722,98

128 996,05

N. Podatek dochodowy
O. Zysk (strata) netto (M – N)
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Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
Szabaj Izabela dnia 2022-05-06
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Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

INFORMACJA DODATKOWA
Dane w PLN

Informacje uzupełniające do bilansu
Informacja_dodatkowa.pdf
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za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

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 żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych
w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części:
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:
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:
Na aktywa obrotowe składają się:
w punkcie "inwestycje krótkoterminowe":środki na kontakch bankowych i w kasie
W punkcie „nalezności krótkoterminowe”: kaucje z tytułu najmu lokalu
W punkcie „krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe”: woucher do
wykorzystania w okresie późniejszym
W pozycji zobowiązania ujęte są zakupy materiałów zapłacone w nastepnym roku
oraz kwota do rozliczenia z tytułu dotacji.
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:
Przychody ze źródeł publicznych(w tym)
Projekt "NET PlaNet SOEN 2.0"
Projekt "My Career Our Game"
Projekt "Overcoming Gender Bias in Career Oppor.."
Projekt "PlaNET Social Enterprise 3"
Projekt "Deepening democracy"
Projekt "Planet SOEN 3.0"
Przychody z działalności gospodarczej

158.177,88
244,95
49.751,20
49.821,02
26.043,87
29.239,59
3.077,25
3288,00

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów:
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej
Projekt "Planet SOEN" 2.0"
Projekt DYOUTH Expedition
Projekt "Pozaformalna Akademia Mlodych"
Projekt "My Career Our Game"
Projekt "Demokracja, Europa i ja"
Projekt "Overcoming Gender Bias in Career Opport..
Projekt "Deepening democracy"
Projekt "PlaNET SOEN 3.0"
Razem:
Koszty administracyjne
Koszty działalności gospodarczej

1.496,44
9.185,84
1.972,63
12.949,42
67.401,53
11.510,85
21.260,85
498,12
30.866,03
157.141,71
244,77
2821,77

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:
Stowarzyszenie nie tworzy funduszu stutowego
7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w
informacji dodatkowej dane 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:
Stowarzyszanie nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego
8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki,
w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do
ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki
Brak informacji dodatkowych.

