
wizualizacja sprawozdania

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2021-01-01

Data końcowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania 
finansowego

2021-06-29

Kod Sprawozdania: SprFinOpWZlotych

Kod Systemowy SFJOPZ (1)

Wersja Schemy 1-2

Wariant Sprawozdania 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 
do ustawy o rachunkowości

Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa i siedziba

Nazwa Firmy
Stowarzyszenie Ochrony 
Konsumentów AQUILA

Siedziba podmiotu

Województwo Dolnośląskie

Powiat m.Wrocław

Gmina m. Wrocław

Miejscowość Wrocław

Adres

Adres

Kraj PL

Województwo Dolnośląskie

Powiat m.Wrocław

Gmina m. Wrocław

Nazwa ulicy Kolista



wizualizacja sprawozdania

Numer budynku 6

Numer lokalu 19

Nazwa miejscowości Wrocław

Kod pocztowy 54-152

Nazwa urzędu pocztowego Wrocław

Identyfikator podatkowy NIP 8942938271

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla 
jednostek wpisanych do Krajowego 
Rejestru Sądowego.

0000296781

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 2021-01-01

Data do 2021-12-31

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie 
finansowe zostało sporządzone przy 
założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć 
przyszłości: "Tak" - sprawozdanie 
sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności, "Nie" - 
sprawozdanie zostało sporzadzone 
przy zalożeniu, że działalność nie 
będzie kontynuowana

Tak

Wskazanie, czy nie istnieją 
okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez nią 
działalności: "Tak" - Brak 
okoliczności wskazujących na 
zagrożenie kontynuowania 
działalności; "Nie" - Wystąpiły 
okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania 
działalności

Nie
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Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo 
wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji),

Aktywa i pasywa na dzień bilansowy 
zostały wycenione: Środki trwałe i 
wartości niematerialne i prawne 
według cen nabycia lub kosztu 
wytworzenia, Należności i 
zobowiązania w kwocie wymagalnej, 
z zachowaniem zasady ostrożności, 
Rezerwy w uzasadnionej 
wiarygodnie oszacowanej wartości, 
Kapitały (fundusze) własne oraz 
pozostałe aktywa i pasywa w 
wartości nominalnej

ustalenia wyniku finansowego
Jednostka w roku 2021 zastosowała 
metodę kalkulacyjną rachunku 
wyników

ustalenia sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego

Sprawozdania zostały sporządzone 
zgodnie z ustawą o rachunkowości 
dla jednostek nie prowadzących 
działalności gospodarczej wg 
załącznika nr 6.
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Aktywa razem 71579.41 33534.81 -

• Aktywa 
obrotowe

71579.41 33534.81 -

• • Należności 
krótkoterminowe

4803.79 558.93 -

• • Inwestycje 
krótkoterminowe

66775.62 32975.88 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Pasywa razem 71579.41 33534.81 -

• Fundusz własny 8136.88 16468.27 -

• • Zysk (strata) z 
lat ubiegłych

16468.27 -64.80 -

• • Zysk (strata) 
netto

-8331.39 16533.07 -

• Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania

63442.53 17066.54 -

• • Zobowiązania 
krótkoterminowe

30683.57 15116.88 -

• • Rozliczenia 
międzyokresowe

32758.96 1949.66 -

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości
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Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Przychody z 
działalności 
statutowej

1015079.34 542287.41 -

• Przychody z 
nieodpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

971029.68 532413.05 -

• Przychody z 
odpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

42100.00 0.00 -

• Przychody z 
pozostałej 
działalności 
statutowej

1949.66 9874.36 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Koszty 
działalności 
statutowej

1023410.73 525754.24 -

• Koszty 
nieodpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

977750.49 515879.98 -
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• Koszty 
odpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

42100.00 0.00 -

• Koszty 
pozostałej 
działalności 
statutowej

3560.24 9874.36 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Zysk (strata) z 
działalności 
statutowej (A - B)

-8331.39 16533.07 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Zysk (strata) 
brutto (H + I - J + 
K - L)

-8331.39 16533.07 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Zysk (strata) 
netto (M - N)

-8331.39 16533.07 -

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości
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Opis

Opis Informacja dodatkowa 2021

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem. informacjadodatkowa-2021.doc
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INFORMACJA DODATKOWA 
 

Do sprawozdania finansowego 

Stowarzyszenia Aquila 
za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 

 
 

I. Wprowadzenie  
Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia jest działalność non-profit. Stowarzyszenie 
jest zarejestrowane w Sądzie Gospodarczym dla Wrocławia-Fabryczna. Sprawozdanie finansowe 
obejmuje rok 2021, który jest dla jednostki rokiem obrotowym. Jednostka nie posiada 
wewnętrznych jednostek organizacyjnych, które samodzielnie sporządzają bilans. Rokiem 
obrotowym jest rok kalendarzowy. Księgi rachunkowe organizacja prowadzi w siedzibie.  
 
 

 
II.  Opis stosowanych zasad rachunkowości. 
 
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 
1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694, z późniejszymi 
zmianami). Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu 
historycznego. 
  
Aktywa i pasywa na dzień bilansowy zostały wycenione: 

 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub kosztu 
wytworzenia, 

 Należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej, z zachowaniem zasady ostrożności, 

 Rezerwy w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości, 

 Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej 
 

 
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich 
wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. W Stowarzyszeniu przyjęto liniowy sposób 
amortyzacji. 
Jednostka w roku 2021 zastosowała metodę kalkulacyjną rachunku wyników. W roku 2020 nie 
nastąpiły zmiany metod księgowości i wyceny, które by wywierały istotny wpływ na sprawozdanie 
finansowe i wynik finansowy. Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia dla 
sprawozdania finansowego za rok 2021. 
Sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości dla jednostek nie 
prowadzących działalności gospodarczej wg załącznika nr 6. 
 
   
III       Dodatkowe informacje i objaśnienia  
 
 

1. Struktura środków pieniężnych 
 

Środki pieniężne Stan na 31.12.2020 Stan na 31.12.2021 Zmiana stanu 

Środki pieniężne w 
kasie 

0 0                0 
          

Środki pieniężne na 
rachunkach 
bankowych 

32975,88 66775,62  (+) 33 799,74 

 
 

2. Struktura rzeczowa otrzymanych zrealizowanych dotacji i przychodów: 



 2 

 
 

Dotacja/Przychody wg źródła 
finansowania 

Wartość 

Poczta Polska decyzja UOKIK  
1 949,66 

Projekt E-porady UOKIK 245500 

Narodowy Instytut Wolności 566587,66 

Gmina Wrocław 13000 

Powiat Wrocław 20000 

 Fundusze Norweskie EFTA FMO 102370,04 

Gmina Siechnice 1700 

Dotacja EFRG_ARIMR   
4318,14 

Przychody z działalności odpłatnej 42100 

Darowizny 17553,84 

  

                          RAZEM 1015079,34 

 
         Stanowią one pozycje przychody z działalności statutowej w rachunku zysków i strat 
      

3. Struktura rzeczowa kosztów: 
 
 

Dotacja/Koszty działalności Wartość 

Poczta Polska decyzja UOKIK 3560,24 

E-porady UOKIK 245500,02 

Narodowy Instytut Wolności 566587,66 

Dotacja Powiatu Wrocławskiego 20000 

Gmina Wrocław 13000 

Fundusze Norweskie EFTA FMO 102370,04 

Gmina Siechnice 1700 

Dotacja EFRG_ARIMR   
4318,14 

Przychody z działalności odpłatnej 42100 

Pozostałe koszty działalności statutowej 24274,63 

  

  

                             RAZEM 1023410,73 

 
 
 
 

4. Zobowiązania na 31-12-2021 roku stanowią kwotę 30683,57 zł w tym m.in.  zobowiązania z 

tyt. dostaw robót i usług 7988,34 zł w tym kaucja 2500 zł, zobowiązania wobec ZUS 130,45 

zł, zobowiązania wobec pracowników 1693,81 zł, zobowiązania z tyt. rozrachunków 

dochodzonych na drodze sądowej 16363, 98 zł, zobowiązania wobec UOKIK 4489,99 zł. 

5. Należności krótkoterminowe ( wymagalne do 1 roku)  na dzień 31-12-2021 stanowią kwotę 

4803,79 zł, w tym należność zobowiązania z tyt. dostaw robót i usług 3868,67 zł, należności 

od pracowników 815,83, należności z tyt. rozrachunków z pracownikami 119,29. 

6. Przychody przyszłych okresów dotyczą nierozliczonych w 2021 roku przychodów projektu 
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RKOP EFTA FMO 32 758,96 

7. Jednostka nie posiada jednostek powiązanych  
 

8. Wynik finansowy na dzień 31.12.2021 r.: 
Przychody                                                               1015079,34 

      Koszty                                                                     1023410,73 
      Zysk/ Strata                                                            (-)   8331,39         

 
    13.  Jednostka nie zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, 
 

14. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez 
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są  znane okoliczności, które 
wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację 
działalności. 

 
15. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę  

71579,41 zł, zamknął się stratą na działalności w kwocie  8331,39  zł.  
 

16. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego. Nie 
prowadzi działalności gospodarczej. 

      
 
 
 
 
 
 


