Nagłówek sprawozdania finansowego
Data początkowa okresu, za który
sporządzono sprawozdanie

2019-01-01

Data końcowa okresu, za który
sporządzono sprawozdanie

2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania
finansowego

2019-12-31

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 Na Rzecz Rozwoju
Wsi Bucze

Siedziba podmiotu
Województwo

Małopolskie

Powiat

Brzeski

Gmina

Brzesko

Miejscowość

Bucze

Adres
Adres
Kraj

PL

Województwo

Małopolskie

Powiat

Brzeski

Gmina

Brzesko

Nazwa ulicy

Okulicka
wizualizacja sprawozdania

Numer budynku

6

Nazwa miejscowości

Bucze

Kod pocztowy

32-800

Nazwa urzędu pocztowego

Brzesko

Identyfikator podatkowy NIP

8691974280

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

0000384363

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Data od

2019-01-01

Data do

2019-12-31

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
Tak
zagrożenie kontynuowania
działalności; "Nie" - Wystąpiły
okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania
działalności

wizualizacja sprawozdania

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),

Sprawozdanie finansowe zostało
przygotowane zgodnie z wymogami
Ustawy z dnia 29 września 1994
roku o rachunkowości
obowiązującymi jednostki.
Jednostka sporządza rachunek
zysków i strat w układzie
porównawczym . W sprawozdaniu
finansowym Jednostka wykazuje
zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich
treścią ekonomiczną. Wynik
finansowy jednostki za dany rok
obrotowy obejmuje wszystkie
osiągnięte i przypadające na jej
rzecz przychody oraz związane z
tymi przychodami koszty zgodnie z
zasadami memoriału,
współmierności przychodów i
kosztów oraz ostrożnej wyceny

ustalenia wyniku finansowego

Środki trwałe na dzień bilansowy
wycenia się w wartości początkowej
pomniejszonej o dokonane odpisy
amortyzacyjne i umorzeniowe, jak
również o odpisy z tytułu trwałej
utraty ich wartości. Organizacja
posiada tylko środki finansowe w
walucie polskiej i wycenia je według
wartości nominalnej.
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ustalenia sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe w
stowarzyszeniu sporządzone jest za
rok obrotowy i podatkowy, który
pokrywa się z rokiem
kalendarzowym i trwa 12 kolejnych
pełnych miesięcy kalendarzowych i
obejmuje: Informacje do bilansu
sporządzoną na dzień 31.12.2019
rok, Bilans za okres 01.01.2019 31.12.2019 sporządzony na dzień
31.12.2019, Rachunek zysków i strat
za okres 01.01.2019-31.12.2019
sporządzony na dzień 31.12.2019
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

opis lub nazwa
pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

Aktywa razem

84659.32

80078.04

-

+Aktywa trwałe

63380.14

64644.08

-

++Rzeczowe
aktywa trwałe

63380.14

64644.08

-

+Aktywa
obrotowe

21279.18

15433.96

-

++Inwestycje
21279.18
krótkoterminowe

15433.96

-

Pasywa razem

84659.32

80078.04

-

+Fundusz własny

84659.32

80078.04

-

++Fundusz
statutowy

63380.14

64644.08

-

++Zysk (strata) z
lat ubiegłych

15433.96

0.00

-

++Zysk (strata)
netto

5845.22

15433.96

-

Rachunek zysków i strat 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

Przychody z
działalności
statutowej

10251.40

20266.74
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Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy
-

+Przychody z
nieodpłatnej
działalności
pożytku
publicznego

2231.40

2635.00

-

+Przychody z
pozostałej
działalności
statutowej

8020.00

17631.74

-

Koszty
działalności
statutowej

4406.18

4832.78

-

+Koszty
nieodpłatnej
działalności
pożytku
publicznego

2307.45

3798.47

-

+Koszty
pozostałej
działalności
statutowej

2098.73

1034.31

-

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

5845.22

15433.96

-

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

5845.22

15433.96

-

Zysk (strata)
netto (M - N)

5845.22

15433.96

-
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Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Informacja dodatkowa
Opis
Wszystkie wymagane wzorem
sprawozdania z załącznika 6 ustawy
o rachunkowości, informacje
dodatkowe zostały zawarte w
załączonym pliku.

Opis

Załączony plik
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.

infdod.xls

wizualizacja sprawozdania

