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OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE OPTYMALNYCH 
IM. ADAMA JANY  
Słowackiego 1, 43-600 Jaworzno 
Tel.: , NIP: 6321748604
nazwa banku,
numer rachunku

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data sporządzenia

Wersja schemy

Kod systemowy

Wariant sprawozdania

Kod sprawozdania

Okres do

Okres od

SprFinOpWZlotych

SFJOPZ

1-2

 1

01.01.2021

31.12.2021

28.03.2022
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Strona 1/2OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE OPTYMALNYCH 
IM. ADAMA JANY  
Słowackiego 1, 43-600 Jaworzno 
Tel.: , NIP: 6321748604
nazwa banku,
numer rachunku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

NIP 6321748604

KRS 0000165877

Nazwa firmy OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE OPTYMALNYCH IM. ADAMA JANY 

Siedziba

Województwo Powiat

Gmina Miejscowość

śląskie Jaworzno

Jaworzno Jaworzno 

Adres
Kod kraju Województwo Powiat Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

PL śląskie Jaworzno Jaworzno

Słowackiego 1

Jaworzno 43-600 Jaworzno

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym Data od

Data do

01.01.2021

31.12.2021

Założenie kontynuacji działalności Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie
kontynuowania przez nią działalności

TAK

TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie 
kontynuowania działalności)

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

1. Majątek trwały
1.1. Za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednostka uznaje składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok oraz o wartości jednostkowej 
powyżej 10 000 zł.
1.2. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, według stawek odzwierciedlających ekonomiczny okres zużycia. Metodą degresywną są amortyzowane środki 
trwałe i wartości niematerialne i prawne według indywidualnej decyzji kierownika jednostki, wyrażonej w formie pisemnej.
1.3. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane metodą liniową.
2. Należności
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny 
i wykazuje w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.
3. Aktywa pieniężne
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz, a także odsetki naliczone od aktywów finansowych.
4. Zapasy wyceniane są według ceny zakupu. Rozchód i wycena zapasów ujmowane są metodą "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło" lub metodą "identyfikacji kosztów 
rzeczywistych" - jeśli określa to przeznaczenie zakupionych towarów.
5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy 
czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z 
zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
6. Kapitały (fundusze) własne
Kapitały (fundusze) własne w księgach rachunkowych ujmuje się w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa oraz umowy spółki.
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku lub przeniesienia z kapitału rezerwowego.
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały jako skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych. Odpis z tytułu trwałej utraty 
wartości aktywów trwałych, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która jego dotyczy.
7. Zobowiązania
Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
8. Rezerwy
Stowarzyszenie korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 37 ust. 10 Ustawy o Rachunkowości i nie tworzy rezerw oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wynik finansowy
Wynik finansowy Stowarzyszeniai za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami 
koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz zasady ostrożnej wyceny.
1.1. Przychody
Przychody ze sprzedaży są uznawane po przekazaniu ryzyka i korzyści wynikających z praw własności towaru, lub momencie wykonania usługi. Dla prowadzonych 
dostaw ciepła oraz dzierżawy komina przychody uznaje się w momencie zakończenia miesięcznego okresu rozliczeniowego. Sprzedaż wykazywana jest w wartości netto, 
tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

ustalenia wyniku finansowego 
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1.2. Koszty
Jednostka prowadzi ewidencje kosztów w układzie rodzajowym oraz funkcjonalnym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty 
bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.
Na wynik finansowy Stowarzyszenia wpływają ponadto:
- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Stowarzyszenia w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn oraz zysków i strat powstałych na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń 
niezwiązanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki.
- Przychody finansowe z tytułu odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi oraz koszty finansowe z tytułu odsetek, 
nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

Dla celów ustalania i prezentacji wyniku finansowego jednostka sporządza rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych wg Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 15.11.2001 roku. Jednostka prowadzi ewidencje kosztów w układzie rodzajowym oraz funcjonalnym.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

pozostałe

Okresem rozliczeniowym przyjętym w jednostce jest rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 28.03.2022



Strona 1/1
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE OPTYMALNYCH 
IM. ADAMA JANY  
Słowackiego 1, 43-600 Jaworzno 
Tel.: , NIP: 6321748604
nazwa banku,
numer rachunku

Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane porównawcze 
za poprzedni rok obrotowyPozycja

Przychody z działalności statutowej  197 760,13  177 171,31  0,00

  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  55 917,39  49 273,78  0,00

  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego  141 842,74  127 897,53  0,00

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

Koszty działalności statutowej  202 185,16  206 183,69  0,00

  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  83 716,54  80 812,14  0,00

  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego  118 468,62  125 371,55  0,00

  Koszty pozostałej działalności statutowej  0,00  0,00  0,00

Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) -4 425,03 -29 012,38  0,00

Przychody z działalności gospodarczej  0,00  0,00  0,00

Koszty działalności gospodarczej  0,00  0,00  0,00

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

Koszty ogólnego zarządu  0,00  0,00  0,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) -4 425,03 -29 012,38  0,00

Pozostałe przychody operacyjne  1,30  3 801,37  0,00

Pozostałe koszty operacyjne  3 337,29  3 039,57  0,00

Przychody finansowe  0,00  0,00  0,00

Koszty finansowe  69,23  160,71  0,00

Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) -7 830,25 -28 411,29  0,00

Podatek dochodowy  0,00  0,00  0,00

Zysk (strata) netto (M - N) -7 830,25 -28 411,29  0,00
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OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE OPTYMALNYCH 
IM. ADAMA JANY  
Słowackiego 1, 43-600 Jaworzno 
Tel.: , NIP: 6321748604
nazwa banku,
numer rachunku

Bilans dla organizacji pozarządowych

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane porównawcze 
za poprzedni rok obrotowyPozycja

Aktywa razem  54 338,61  68 526,90  0,00

  Aktywa trwałe  0,00  0,00  0,00

   Wartości niematerialne i prawne  0,00  0,00  0,00

   Rzeczowe aktywa trwałe  0,00  0,00  0,00

   Należności długoterminowe  0,00  0,00  0,00

   Inwestycje długoterminowe  0,00  0,00  0,00

   Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00  0,00  0,00

  Aktywa obrotowe  54 338,61  68 526,90  0,00

   Zapasy  10 225,29  14 202,99  0,00

   Należności krótkoterminowe  41 538,55  41 453,84  0,00

   Inwestycje krótkoterminowe  2 495,67  12 370,60  0,00

   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  79,10  499,47  0,00

  Należne wpłaty na fundusz statutowy  0,00  0,00  0,00

Pasywa razem  54 338,61  68 526,90  0,00

  Fundusz własny  3 335,23  11 165,48  0,00

   Fundusz statutowy  0,00  0,00  0,00

   Pozostałe fundusze  0,00  0,00  0,00

   Zysk (strata) z lat ubiegłych  11 165,48  11 165,48  0,00

   Zysk (strata) netto -7 830,25  0,00  0,00

  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  51 003,38  57 361,42  0,00

   Rezerwy na zobowiązania  0,00  0,00  0,00

   Zobowiązania długoterminowe  0,00  0,00  0,00

   Zobowiązania krótkoterminowe  37 182,07  33 524,77  0,00

   Rozliczenia międzyokresowe  13 821,31  23 836,65  0,00
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OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE OPTYMALNYCH 
IM. ADAMA JANY  
Słowackiego 1, 43-600 Jaworzno 
Tel.: , NIP: 6321748604
nazwa banku,
numer rachunku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Jednostka organizacji pozarządowych

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Nazwa pliku

Inforamacja_do_SF_2021_Stowarzyszenie_Optymalnych Informacja_dodatkowa_2021.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Opis Rok bieżący Rok poprzedni

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

Wartość  0,00  0,00

B. Przychody zwolnione z opodatkowania

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:

  Kwota

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 28.03.2022



Strona 2/2

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Wartość  0,00  0,00

K. Podatek dochodowy

Wartość  0,00  0,00
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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.  

 Nie dotyczy. 

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. 

 Nie dotyczy. 

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 (bez VAT):  

  
I. z działalności usługowej (reklama, działalność 

szkoleniowa, pozostałe)       28 334,29 zł 

  
II. z działalności handlowej towarów (książki, miesięcznik 

"Optymalni", pozostałe)       113 508,45 zł 

  
III. z działalności statutowej       55 917,39 zł 

 

w tym:  
 

darowizny osób fizycznych:     26 084,99 zł 

  
wpisowe i składki:       10 730,00 zł 

  
1% :     19 102,40 zł 

  

  

  

  



 

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów. 

Koszty realizacji zadań statutowych      202 185,16 zł  

 

w tym:   

  
I. Odpłatnej działalności pożytku publicznego:     54 380,92 zł  

 

II.   Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:     83 716,54 zł  

 

III.  Koszty sprzedanych, towarów:     64 087,70 zł  

  

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego. 

Z działalności statutowej odnotowano wzrost w przychodach, między innymi  

dotyczących darowizn. W 2021 roku otrzymano darowizny na łączną kwotę  

45 187,39  zł, w tym z 1% podatku kwotę 19 102,40 zł. Fundusz z darowizn zostanie 

przeznaczony na  działania  statutowe, w tym  propagowanie zdrowego, optymalnego 

żywienia, dofinansowanie szkoleń dla doradców ŻO oraz osób chcących pogłębić 

wiedzę nt. zdrowego żywienia, dofinansowanie dla szczególnie potrzebujących kosztów 

leczenia w ośrodkach z ŻO i inne. 

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. 

W roku 2021 otrzymano z 1% podatku od osób fizycznych kwotę 19 102,40 zł, która  

została przeznaczona na dofinansowanie szkoleń dla doradców ŻO oraz osób chcących 

pogłębić wiedzę nt. zdrowego żywienia, dofinansowanie dla szczególnie potrzebujących 

kosztów leczenia w ośrodkach z ŻO, dofinansowanie kosztów wydawnictw oraz 

organizacji konferencji w celu rozpowszechniania wiedzy o zdrowym, optymalnym 

żywieniu i inne. 

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. 

 Nie dotyczy. 


