Nagłówek sprawozdania finansowego
Okres od

2020-01-01

Okres do
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Data sporządzenia

2021-03-28

Kod sprawozdania

SprFinJednostkaMikroWZlotych

Wariant sprawozdania

Kod systemowy

SFJMIZ (1)

Wersja schemy

1-2

1
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Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
ustawy o rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę
Nazwa i siedziba
Nazwa firmy
Siedziba

Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław
Województwo

Mazowieckie

Powiat

piaseczyński

Gmina

Piaseczno

Miejscowość

Józefosław

Kod kraju

PL

Województwo

Mazowieckie

Powiat

piaseczyński

Gmina

Piaseczno

Ulica

Ogrodowa

Nr budynku

42

Adres
Adres

Nr lokalu
Miejscowość

Józefosław

Kod pocztowy

05-509

Poczta

Józefosław

NIP

1231293103

KRS

0000536345

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data od

2020-01-01

Data do

2020-12-31

Wskazanie
zastosowanych
zasad rachunkowości
przewidzianych dla
jednostek mikro z
wyszczególnieniem
wybranych uproszczeń

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zostało sporządzone w wersji uproszczonej
zgodnie z załącznikiem 4 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z
późniejszymi zmianami.

Założenie kontynuacji
działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości
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Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK

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 wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego wyceniane są według zasad zgodnych z Ustawą
o rachunkowości określanych w polityce rachunkowości: • Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialnych i
prawnych – w cenie nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne z zastosowaniem stawek określonych w ustawie
o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości poniżej 3.500 zł amortyzuje się jednorazowo
w miesiącu następnym po miesiącu, w którym środek trwały został przekazany do użytkowania. • Należności i
zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty. • Środki pieniężne w banku i w kasie w wartości nominalnej.
ustalenia wyniku finansowego
Przychód z działalności statutowej stanowią dotacje, składki członkowskie i inne przychody określone statutem.
Przychód może być też stanowiony przez nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności za poprzedni rok
obrotowy, jeżeli nie powiększył on funduszu statutowego. Rachunek zysków i strat sporządzony w wariancie
porównawczym.
pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym
, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami – polityka rachunkowości, w sposób zgodny z postanowieniami Ustawy o
rachunkowości.
pozostałe
Przychód z działalności statutowej stanowią dotacje, składki członkowskie i inne przychody określone statutem.
Przychód może być też stanowiony przez nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności za poprzedni rok
obrotowy, jeżeli nie powiększył on funduszu statutowego. Rachunek zysków i strat sporządzony w wariancie
porównawczym.
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 4 ustawy o
rachunkowości
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Aktywa razem

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

3 293,76

5 519,47

5 519,47

0,00

0,00

0,00

• Aktywa obrotowe, w tym:

3 293,76

5 519,47

5 519,47

•• Środki na rachunkach

3 293,76

3 026,05

3 026,05

••• Środki pieniężne w

0,00

2 493,42

2 493,42

• Należne wpłaty

0,00

0,00

0,00

• Udziały (akcje) własne

0,00

0,00

0,00

Pasywa razem

3 293,76

5 519,47

5 519,47

• Kapitał (fundusz) własny,

3 293,76

5 519,47

5 519,47

0,00

0,00

0,00

• Aktywa trwałe, w tym
środki trwałe

bankowych
kasie

na kapitał (fundusz)
podstawowy

w tym:

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania, w tym:

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

4

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 4
ustawy o rachunkowości
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

Przychody podstawowej
działalności operacyjnej
i zrównane z nimi, w
tym:

68 908,23

22 845,98

22 845,98

Koszty podstawowej
działalności operacyjnej

71 133,94

21 496,11

21 496,11

0,00

0,00

0,00

123,84

0,00

0,00

• Wynagrodzenia,

16 820,00

3 889,00

3 889,00

• Pozostałe koszty

54 190,10

17 607,11

17 607,11

Zysk/strata netto (A-B
+C-D-E) (dla jednostek
mikro, o których mowa
w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i
4 oraz ust. 1b ustawy)

-2 225,71

1 349,87

1 349,87

• Amortyzacja
• Zużycie materiałów i
energii

ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 4 ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Informacje dodatkowe do sprawozdania

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

Informacja_dodatkowa_2020.docx
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