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ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SRPAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM
MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2
USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIA ALNO CI PO YTKU PUBLICZNEGO I O
WOLONTARIACIE (…)
data sporz dzenia pliku: 2019-03-19

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Za cznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowo ci
P_1 Dane identyfikuj ce jednostk
P_1A

Nazwa i siedziba

P_1B

Adres

P_1C

Numer we w asciwym rejestrze s dowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE "04-O" mazowieckie grodziski Grodzisk
Mazowiecki Grodzisk Mazowiecki
PL mazowieckie grodziski Grodzisk Mazowiecki ul. Spó dzielcza
9 Grodzisk Mazowiecki 05-825 Grodzisk Mazowiecki
5291821430

P_3 Wskazanie okresu obj tego sprawozdaniem finansowym
DataOd

2018-01-01
2018-12-31

DataDo
P_4 Za

enie kontynuacji dzia alnno ci

P_4A

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zosta o
sporz dzone przy za eniu kontynuowania dzia alno ci
gospodarczej przez jednostk w daj cej si przewidzie
przysz ci: true - sprawozdanie sporz dzone przy za eniu
kontynuowania dzia alno ci, false - sprawozdanie zosta o
sporzadzone przy zalo eniu, e dzia alno nie b dzie
kontynuowana

true

P_4B

Wskazanie, czy nie istniej okoliczno ci wskazuj ce na
zagro enie kontynuowania przez ni dzia alno ci

false

P_5 Zasady (polityka) rachunkowo ci
P_5A

Omówienie przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci, w
zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru, w tym:

P_5B

metod wyceny aktywów i pasywów (tak e amortyzacji)

P_5C

ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporz dzenia
sprawozdania finansowego

Druk: R2fk 10.23, www.reset2.pl

Jednostka sporz dza sprawozdanie finansowe zgodnie z
wymogami Ustawy o rachunkowo ci z dnia 29 wrze nia 1994
roku z pó niejszymi zmianami. W sprawozdaniu finansowym
jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich tre ci
ekonomiczn . Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy
obejmuje wszystkie osi gni te i przypadaj ce na jej rzecz
przychody oraz zwi zane z tymi przychodami koszty zgodnie z
zasadami memoria u, wspó mierno ci przychodów i kosztów
oraz ostro nej wyceny.
1. W jednostce stosuje si nast puj ce metody wyceny
poszczególnych sk adników aktywów i pasywów, z zachowaniem
zasady ostro no ci: rodki trwa e oraz warto ci niematerialne i
prawne - wed ug ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy
umorzeniowe, a tak e odpisy z tytu u trwa ej utraty warto ci;
nale no ci d ugoterminowe - w kwocie wymaganej zap aty;
inwestycje krótkoterminowe - wed ug ceny nabycia lub warto ci
rynkowej (ni szej z nich); rzeczowe sk adniki aktywów
obrotowych - wed ug ceny nabycia; nale no ci krótkoterminowe
- w kwocie wymaganej zap aty; zobowi zania - w kwocie
wymaganej zap aty; rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie
oszacowanej warto ci; kapita y (fundusze) w asne oraz pozosta e
aktywa i pasywa - w warto ci nominalnej. 2. Zasady amortyzacji
rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych:
metod amortyzacji bilansowej jednorazowej dla rodków
trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych o jednostkowej warto ci pocz tkowej do 10.000 PLN - odpis 100% jest
dokonywany w miesi cu wprowadzenia aktywów do u ytkowania
(w dacie zakupu), metod amortyzacji bilansowej liniowej
(odpisy roczne) dla pozosta ych rodków trwa ych, dla których
okres i stawki amortyzacji s ustalane indywidualnie.
Sprawozdanie finansowe zosta o sporz dzone wg wzoru
okre lonego w za . nr 6 do Ustawy o rachunkowo ci. Rachunek
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zysków i strat zosta sporz dzony w uk adzie porównawczym.
Zasady ustalania wyniku finansowego jednostki. Na wynik
finansowy netto sk adaj si : 1. wynik na dzia alno ci statutowej
(nieodp atnej, odp atnej i pozosta ej), 2. wyodr bnione koszty
zarz du, 3. wynik pozosta ej dzia alno ci operacyjnej, 4. wynik
operacji finansowych, 5. wynik zysków i strat nadzwyczajnych, 6.
obowi zkowe obci enia wyniku finansowego z tytu u podatku
dochodowego od osób prawnych i p atno ci z nim zrównanych na podstawie odr bnych przepisów.

Bilans organizacji pozarz dowej
OPIS

poprzedni rok obrotowy

bie

cy rok obrotowy

Aktywa
Aktywa razem

0,00

3 725,61

Aktywa_B
Aktywa obrotowe

0,00

3 725,61

Aktywa_B_III
Inwestycje krótkoterminowe

0,00

3 725,61

Pasywa
Pasywa razem

0,00

3 725,61

Pasywa_A
Fundusz w asny

0,00

3 725,61

Pasywa_A_IV
Zysk (strata) netto

0,00

3 725,61

Rachunek zysków i strat organizacji pozarz dowej
OPIS

poprzedni rok obrotowy

bie

cy rok obrotowy

A

0,00

37 130,00

A_I
Przychody z nieodp atnej dzia alno ci po ytku publicznego

0,00

27 430,00

A_II
Przychody z odp atnej dzia alno ci po ytku publicznego

0,00

9 700,00

Przychody z dzia alno ci statutowej

B

0,00

32 216,05

B_I
Koszty nieodp atnej dzia alno ci po ytku publicznego

0,00

24 000,00

B_II
Koszty odp atnej dzia alno ci po ytku publicznego

0,00

8 216,05

Zysk (strata) z dzia alno ci statutowej (A - B)

0,00

4 913,95

Koszty ogólnego zarz du

0,00

788,34

Zysk (strata) z dzia alno ci operacyjnej (C + F - G)

0,00

4 125,61

Pozosta e koszty operacyjne

0,00

400,00

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

0,00

3 725,61

Zysk (strata) netto (M - N)

0,00

3 725,61

Koszty dzia alno ci statutowej

C
G
H
J
M
O

Dodatkowe informacje i obja nienia
Informacja dodatkowa
do czono plik o nazwie: Informacja_dodatkowa_Stowarzyszenie_04-O_2018.pdf
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Rozliczenie ró nicy pomi dzy podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem
finansowym (zyskiem, strat ) brutto
OPIS

Rok poprzedni

Rok bie

cy

P_ID_1
A. Zysk (strata) brutto za dany rok

0,00

0,00

P_ID_2
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwa e ró nice pomi dzy zyskiem/strat dla celów
rachunkowych a dochodem/strat dla celów podatkowych), w tym:

0,00

0,00

P_ID_3
C. Przychody niepodlegaj ce opodatkowania w roku bie cym, w tym:

0,00

0,00

P_ID_4
D. Przychody podlegaj ce opodatkowania w roku bie cym, uj te w ksi gach rachunkowych
lat ubieg ych w tym:

0,00

0,00

P_ID_5
E. Koszty niestanowi ce kosztów uzyskania przychodów (trwa e ró nice pomi dzy
zyskiem/strat dla celów rachunkowych a dochodem/strat dla celów podatkowych), w tym:

0,00

0,00

P_ID_6
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bie cym roku, w tym:

0,00

0,00

P_ID_7
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bie cym uj te w ksi gach lat
ubieg ych, w tym:

0,00

0,00

P_ID_8
H. Strata z lat ubieg ych, w tym:

0,00

0,00

P_ID_9
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

0,00

0,00

P_ID_10
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

0,00

0,00

P_ID_11
K. Podatek dochodowy

0,00

0,00
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