
wizualizacja sprawozdania

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 DOMÓW DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY BLIŻEJ MARZEŃ

Siedziba podmiotu

Województwo Świętokrzyskie

Powiat SANDOMIERZ

Gmina ŁONIÓW

Miejscowość ŁONIÓW

Adres

Adres

Kraj PL

Województwo Świętokrzyskie

Powiat SANDOMIERZ

Gmina ŁONIÓW

Numer budynku 124
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Nazwa miejscowości ŁONIÓW

Kod pocztowy 27-670

Nazwa urzędu pocztowego ŁONIÓW

Identyfikator podatkowy NIP 8641958296

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

0000789065

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

Nie
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Opis okoliczności wskazujących na 
zagrożenie kontynuowania 
działalności

Stosowanie do artykułu 52 ustawy o 
rachunkowości z dnia 29 września 
1994 r.( Dz. U. Z 2018 r. poz. 395, 
398, 650, 1629). Zarząd 
Stowarzyszenia Domów dla dzieci i 
Młodzieży „Bliżej Marzeń” 
przedstawia sprawozdanie 
finansowe za rok kończący się 31 
grudnia 2019r na który składa się: – 
Bilans sporządzony na dzień 31 
grudnia 2019r – Rachunek zysków i 
strat za okres od 1.06.2019r do 
31.12.2019r – informacja 
dodatkowa, obejmująca 
wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego oraz dodatkowe 
informacje i objaśnienia. 
Sprawozdanie finansowe 
sporządzone zostało zgodnie z 
przedstawionymi zasadami ustawy 
o rachunkowości, rzetelnie i jasno 
przedstawia sytuacje majątkowa i 
finansową oraz wynik finansowy. 
Sprawozdanie sporządzono na 
podstawie prowadzonej księgowości 
w książce PODATKOWA KSIEGA 
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo 
wyboru, w tym:
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metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji),

Sprawozdanie finansowe 
sporządzone zostało zgodnie z 
przedstawionymi zasadami ustawy 
o rachunkowości, rzetelnie i jasno 
przedstawia sytuacje majątkowa i 
finansową oraz wynik finansowy. 
Sprawozdanie sporządzono na 
podstawie prowadzonej księgowości 
w książce PODATKOWA KSIEGA 
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.
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ustalenia wyniku finansowego

Sprawozdanie finansowe 
sporządzone zostało na podstawie 
ksiąg rachunkowych prowadzonych 
w roku obrotowym zgodnie z 
ustaloną i wprowadzona do 
stosowania przez Zarząd 
Stowarzyszenia Polityką 
Rachunkowości, określająca 
obowiązujące w Stowarzyszeniu: 1. 
zasady ustalania roku obrotowego i 
okresów sprawozdawczych, 2. 
zasady wyceny aktywów i pasywów 
oraz ustalania wyniku finansowego, 
3. zasady prowadzenia ksiąg 
rachunkowych, w tym zakładowy 
plan kont, 4. system ochrony danych 
i ich zbiorów, Sprawozdanie 
finansowe zostało przygotowane 
zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 
29 września 1994 roku o 
rachunkowości dla jednostek o 
których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie z wyjątkiem spółek 
kapitałowych, oraz jednostek o 
których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 
2 tej ustawy. Wykazane na bilansie 
na koniec roku obrotowego aktywa i 
pasywa wyceniono następującymi 
metodami wyceny, wynikającymi z 
przyjętych zasad rachunkowości: – 
środki pieniężne – według wartości 
nominalnych, – fundusze własne – 
według wartości nominalnej, po 
uprzednim ich inwentaryzowaniu.
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ustalenia sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego

W sprawozdaniu finansowym 
Stowarzyszenie wykazuje zdarzenia 
zgodnie z ich treścią i zasadą 
rzetelnego obrazu. Wynik finansowy 
Stowarzyszenia za dany rok 
obrotowy obejmuje wszystkie 
osiągnięte i przypadające na jego 
rzecz przychody orz związane z tymi 
przychodami koszty zgodnie z 
zasadami memoriału, 
współmierności przychodów i 
kosztów oraz ostrożnej wyceny. Po 
zatwierdzaniu rocznego 
sprawozdania finansowego wynik 
finansowy zalicza się do przychodów 
lub kosztów w roku następnym albo 
– jeśli jest to wielkość dodatnia – 
można ją zaliczyć na zwiększenie 
funduszu statutowego. Wykazane 
na bilansie na koniec roku 
obrotowego aktywa i pasywa 
wyceniono następującymi 
metodami wyceny, wynikającymi z 
przyjętych zasad rachunkowości: – 
środki pieniężne – według wartości 
nominalnych, – fundusze własne – 
według wartości nominalnej, po 
uprzednim ich inwentaryzowaniu.

Bilans 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

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Aktywa razem 9828.38 0.00 -

Pasywa razem 9828.38 0.00 -
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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

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

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

9828.38 0.00 -

Zysk (strata) 
netto (M - N)

9828.38 0.00 -

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości

Informacja dodatkowa
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Opis

Oświadczenie kierownictwa 
Stosowanie do artykułu 52 ustawy o 
rachunkowości z dnia 29 września 
1994 r.( Dz. U. Z 2018 r. poz. 395, 
398, 650, 1629). Zarząd 
Stowarzyszenia Domów dla dzieci i 
Młodzieży „Bliżej Marzeń” 
przedstawia sprawozdanie 
finansowe za rok kończący się 31 
grudnia 2019r na który składa się: – 
Bilans sporządzony na dzień 31 
grudnia 2019r – Rachunek zysków i 
strat za okres od 1.06.2019r do 
31.12.2019r – informacja 
dodatkowa, obejmująca 
wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego oraz dodatkowe 
informacje i objaśnienia. 
Sprawozdanie finansowe 
sporządzone zostało zgodnie z 
przedstawionymi zasadami ustawy 
o rachunkowości, rzetelnie i jasno 
przedstawia sytuacje majątkowa i 
finansową oraz wynik finansowy. 
Sprawozdanie sporządzono na 
podstawie prowadzonej księgowości 
w książce PODATKOWA KSIEGA 
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. 
Podpis Członków Zarządu 
Stowarzyszenia: 1. Czarnecka 
Agnieszka – Prezes 2. Iwona Piskor – 
Wiceprezes 3. Edyta Wójcikowska – 
Sekretarz 4. Danuta Cieniek – 
Skarbnik Osoba odpowiedzialna za 
prowadzenie ksiąg rachunkowych w 
2019r Alicja Stylska Stowarzyszenie 
Domów dla Dzieci i Młodzieży „Bliżej 
Marzeń” KRS 0000789065 NIP 
8641958296 REGON 383513205
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Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem. BLIZEJMARZEN.DOC

Informacja dodatkowa

Opis

Stosowanie do artykułu 52 ustawy o 
rachunkowości z dnia 29 września 
1994 r.( Dz. U. Z 2018 r. poz. 395, 
398, 650, 1629). Zarząd 
Stowarzyszenia Domów dla dzieci i 
Młodzieży „Bliżej Marzeń” 
przedstawia sprawozdanie 
finansowe za rok kończący się 31 
grudnia 2019r na który składa się: – 
Bilans sporządzony na dzień 31 
grudnia 2019r – Rachunek zysków i 
strat za okres od 1.06.2019r do 
31.12.2019r – informacja 
dodatkowa, obejmująca 
wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego oraz dodatkowe 
informacje i objaśnienia. 
Sprawozdanie finansowe 
sporządzone zostało zgodnie z 
przedstawionymi zasadami ustawy 
o rachunkowości, rzetelnie i jasno 
przedstawia sytuacje majątkowa i 
finansową oraz wynik finansowy. 
Sprawozdanie sporządzono na 
podstawie prowadzonej księgowości 
w książce PODATKOWA KSIĘGA 
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. 
Stowarzyszenie Domów dla Dzieci i 
Młodzieży „Bliżej Marzeń” KRS 
0000789065 NIP 8641958296 
REGON 383513205


