
wizualizacja sprawozdania

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2020-01-01

Data końcowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania 
finansowego

2020-03-17

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 2020-01-01

Data do 2020-12-31

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

Tak

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),

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 2020r na który składa się: – 
Bilans sporządzony na dzień 31 
grudnia 2020r – Rachunek zysków i 
strat za okres od 1.01.2020r do 
31.12.2020r – 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. Magdalena Maj – 
Dziubek - Skarbnik Osoba 
odpowiedzialna za prowadzenie 
ksiąg rachunkowych w 2020r Alicja 
Stylska
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ustalenia wyniku finansowego

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 2020r na który składa się: – 
Bilans sporządzony na dzień 31 
grudnia 2020r – Rachunek zysków i 
strat za okres od 1.01.2020r do 
31.12.2020r – 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. Magdalena Maj – 
Dziubek - Skarbnik Osoba 
odpowiedzialna za prowadzenie 
ksiąg rachunkowych w 2020r Alicja 
Stylska
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ustalenia sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego

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 2020r na który składa się: – 
Bilans sporządzony na dzień 31 
grudnia 2020r – Rachunek zysków i 
strat za okres od 1.01.2020r do 
31.12.2020r – 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. Magdalena Maj – 
Dziubek - Skarbnik Osoba 
odpowiedzialna za prowadzenie 
ksiąg rachunkowych w 2020r Alicja 
Stylska
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pozostałe

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 2020r na który składa się: – 
Bilans sporządzony na dzień 31 
grudnia 2020r – Rachunek zysków i 
strat za okres od 1.01.2020r do 
31.12.2020r – 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. Magdalena Maj – 
Dziubek - Skarbnik Osoba 
odpowiedzialna za prowadzenie 
ksiąg rachunkowych w 2020r Alicja 
Stylska
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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 17569.21 9828.38 -

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

Pasywa razem 17569.21 9828.38 -

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)

17569.21 9828.38 -

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) 
netto (M - N)

17569.21 9828.38 -

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają 
wyłącznie jednostki zobowiązane.
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A. Zysk (strata) 
brutto za dany 
rok

Rok bieżący 17569.21

Rok poprzedni -

B. Przychody 
zwolnione z 
opodatkowania 
(trwałe różnice 
pomiędzy 
zyskiem/stratą 
dla celów 
rachunkowych a 
dochodem
/stratą dla celów 
podatkowych), w 
tym:

Rok bieżący

Wartość łączna 62820.85

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Rok poprzedni

Wartość łączna -

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

C. Przychody 
niepodlegające 
opodatkowaniu 
w roku bieżącym, 
w tym:

Rok bieżący

Wartość łączna 62820.85

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Rok poprzedni

Wartość łączna -

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

D. Przychody 
podlegające 
opodatkowaniu 
w roku bieżącym, 
ujęte w księgach 
rachunkowych 
lat ubiegłych w 

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Wartość łączna -

z zysków 
kapitałowych

-
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lat ubiegłych w 
tym: Rok poprzedni z innych źródeł 

przychodów
-

E. Koszty 
niestanowiące 
kosztów 
uzyskania 
przychodów 
(trwałe różnice 
pomiędzy 
zyskiem/stratą 
dla celów 
rachunkowych a 
dochodem
/stratą dla celów 
podatkowych), w 
tym:

Rok bieżący

Wartość łączna 45251.64

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Rok poprzedni

Wartość łączna -

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

F. Koszty 
nieuznawane za 
koszty uzyskania 
przychodów w 
bieżącym roku, w 
tym:

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Rok poprzedni

Wartość łączna -

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

G. Koszty 
uznawane za 
koszty uzyskania 
przychodów w 
roku bieżącym 
ujęte w księgach 

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Wartość łączna -

z zysków 
kapitałowych

-
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ujęte w księgach 
lat ubiegłych, w 
tym: Rok poprzedni

z innych źródeł 
przychodów

-

H. Strata z lat 
ubiegłych, w tym:

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Rok poprzedni

Wartość łączna -

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

I. Inne zmiany 
podstawy 
opodatkowania, 
w tym:

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Rok poprzedni

Wartość łączna -

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

J. Podstawa 
opodatkowania 
podatkiem 
dochodowym

Rok bieżący 0.00

Rok poprzedni -

K. Podatek 
dochodowy

Rok bieżący 0.00

Rok poprzedni -


