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

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy Stowarzyszenie "Krzysiek Pomaga Pomagać"

Województwo Małopolskie

Powiat krakowskie

Gmina Liszki

Siedziba

Miejscowość ściejowice

Adres

Kod kraju PL

Województwo Małopolskie

Powiat krakowskie

Gmina Liszki

Ulica

Nr budynku 176

Nr lokalu

Miejscowość ściejowice

Kod pocztowy 32-060

Adres

Poczta Liszki

NIP 9442247570

KRS 0000499667

Data od 2020-01-01Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data do 2020-12-31

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości

TAKZałożenie kontynuacji
działalności

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:
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metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

• Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej”. • środki trwałe
oraz wartości niematerialne i prawne – wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, albo wartości
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,
a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, • inwestycje krótkoterminowe – wycenia się według ceny (wartośc
i ) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo
według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a
krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej, •
rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych
od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, • należności i udzielone pożyczki – wycenia się w kwocie wymagane
j zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (z wyjątkami określonymi dla wyceny udzielonych pożyczek ), •
zobowiązania – wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty (wyjątek zobowiązania finansowe), • kapitały (fundusze)
własne – wycenia się (z wyjątkiem udziałów i akcji własnych oraz pozostałe aktywa i pasywa) w wartości nominalnej.
w wymaganej zapłaty, zaś zobowiązań w kwocie wymagającej zapłaty.

ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat w rachunku zysków i strat firmy ujmuje się takie zdarzenia gospodarcze, jak przychody oraz
koszty. Zgodnie z praktyką księgową w małych firmach stosujemy porównawczy wariant rachunku zysków i strat.
Rachunek zysków i strat jest bezpośrednio powiązany z bilansem, w którym wynik finansowy netto jest ujmowany
jako pozycja zwiększająca lub zmniejszająca kapitał własny firmy. Na wynik finansowy netto składają się, w szczególn
ości, następujące elementy: wynik na działalności operacyjnej; wynik na operacjach finansowych; wynik na operacji
nadzwyczajnych; obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

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.

pozostałe
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem 57 693,06 5 812,20 -

• Aktywa trwałe 0,00 0,00 -

• Aktywa obrotowe 57 693,06 5 812,20 -

•• Należności
krótkoterminowe

6,00 0,00 -

•• Inwestycje
krótkoterminowe

57 687,06 5 812,20 -

Pasywa razem 57 693,06 5 812,20 -

• Fundusz własny 57 693,06 5 812,20 -

•• Zysk (strata) netto 57 692,26 5 629,20 -

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

0,80 183,00 -
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Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6
do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Rachunek zysków i strat

Przychody z działalności
statutowej

62 078,55 94 769,73 -

Koszty działalności
statutowej

439,77 85 385,02 -

Zysk (strata) z działaln
ości statutowej (A - B)

61 638,78 9 384,71 -

Koszty ogólnego
zarządu

3 946,52 3 755,51 -

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

57 692,26 5 629,20 -

Zysk (strata) netto (M -
N)

57 692,26 5 629,20 -
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obroto
wy 2020

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

Informacjadodatkowa2020r.docx
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