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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 DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O
WOLONTARIACIE (…)

data sporządzenia pliku: 2021-03-01

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

P_1  Dane identyfikujące jednostkę
  P_1A Nazwa i siedziba
    NazwaFirmy STOWARZYSZENIE "04-O"
    Siedziba
      Województwo mazowieckie
      Powiat grodziski
      Gmina Grodzisk Mazowiecki
      Miejscowość Grodzisk Mazowiecki
  P_1B Adres
    Adres
      Kraj PL
      Województwo mazowieckie
      Powiat grodziski
      Gmina Grodzisk Mazowiecki
      Nazwa ulicy ul. Spółdzielcza
      Numer budynku 9
      Miejscowość Grodzisk Mazowiecki
      Kod pocztowy 05-825
      Nazwa urzędu pocztowego Grodzisk Mazowiecki
  P_1C Identyfikator podatkowy NIP 5291821430
P_3  Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
  DataOd 2020-01-01
  DataDo 2020-12-31
P_4  Założenie kontynuacji działalnności
  P_4A Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone

przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true -
sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności, false - sprawozdanie zostało sporzadzone przy
zalożeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

true

  P_4B Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak
okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania
działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania działalności

false

P_5  Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru,
w tym:
  P_5A metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), 1. W jednostce stosuje się następujące metody wyceny

poszczególnych składników aktywów i pasywów, z
zachowaniem zasady ostrożności: środki trwałe oraz
wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia,
pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z
tytułu trwałej utraty wartości; należności długoterminowe -
w kwocie wymaganej zapłaty; inwestycje krótkoterminowe
- według ceny nabycia lub wartości rynkowej (niższej z
nich); rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według
ceny nabycia; należności krótkoterminowe - w kwocie
wymaganej zapłaty; zobowiązania - w kwocie wymaganej
zapłaty; rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie
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oszacowanej wartości; kapitały (fundusze) własne oraz
pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej. 2.
Zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych: metodę amortyzacji
bilansowej jednorazowej dla środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych o jednostkowej
wartości początkowej do 10.000 PLN - odpis 100% jest
dokonywany w miesiącu wprowadzenia aktywów do
użytkowania (w dacie zakupu), metodę amortyzacji
bilansowej liniowej (odpisy roczne) dla pozostałych
środków trwałych, dla których okres i stawki amortyzacji
są ustalane indywidualnie.

  P_5B ustalenia wyniku finansowego Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w gr. 4 i 5.
Rachunek zysków i strat został sporządzony w układzie
porównawczym. Zasady ustalania wyniku finansowego
jednostki. Na wynik finansowy netto składają się: 1. wynik
na działalności statutowej (nieodpłatnej, odpłatnej i
pozostałej), 2. wyodrębnione koszty zarządu, 3. wynik
pozostałej działalności operacyjnej, 4. wynik operacji
finansowych, 5. wynik zysków i strat nadzwyczajnych, 6.
obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu
podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim
zrównanych - na podstawie odrębnych przepisów.

  P_5C ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wg wzoru
określonego w zał. nr 6 do Ustawy o rachunkowości.

Bilans organizacji pozarządowej
OPIS poprzedni rok obrotowy bieżący rok obrotowy

Aktywa. Aktywa razem 5 866,08 17 665,58
B. Aktywa obrotowe 5 866,08 17 665,58
● III. Inwestycje krótkoterminowe 5 866,08 17 665,58
Pasywa. Pasywa razem 5 866,08 17 665,58
A. Fundusz własny 5 866,08 12 521,99
● III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 3 725,61 5 866,08
● IV. Zysk (strata) netto 2 140,47 6 655,91
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 5 143,59
● III. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 5 143,59

Rachunek zysków i strat organizacji pozarządowej
OPIS poprzedni rok obrotowy bieżący rok obrotowy

A. Przychody z działalności statutowej 77 474,69 64 870,94
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 57 179,69 50 140,94
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 20 295,00 14 730,00
B. Koszty działalności statutowej 68 987,22 57 800,54
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 46 734,58 42 632,04
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 22 252,64 15 168,50
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) 8 487,47 7 070,40
G. Koszty ogólnego zarządu 22 267,60 24 902,02
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) -13 780,13 -17 831,62
I. Pozostałe przychody operacyjne 15 920,60 24 512,53
J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 25,00
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) 2 140,47 6 655,91
O. Zysk (strata) netto (M - N) 2 140,47 6 655,91

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Informacja dodatkowa 2020
dołączono plik o nazwie: Informacja_dodatkowa_Stowarzyszenie_04-O_za_2020.pdf
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