Nagłówek sprawozdania finansowego
Okres od

2020-01-01

Okres do

2020-12-31

Data sporządzenia

2021-06-23

Kod sprawozdania

SprFinOpWZlotych

Wariant sprawozdania

Kod systemowy

SFJOPZ (1)

Wersja schemy

1-2

1

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania
Nazwa firmy
Siedziba

Stowarzyszenie Dr. Max Zdrowie
Województwo

Dolnośląskie

Powiat

Wrocław

Gmina

Wrocław

Miejscowość

Wrocław

Kod kraju

PL

Województwo

Dolnośląskie

Powiat

Wrocław

Gmina

Wrocław

Ulica

Krzemieniecka

Nr budynku

60a

Adres
Adres

Nr lokalu
Miejscowość

Wrocław

Kod pocztowy

54-613

Poczta

Wrocław

NIP

8943049604

KRS

0000480745

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

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)
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych je
dnakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywani
a odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowyc h), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak,
aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
ustalenia wyniku finansowego
Wartości niematerialne i prawne W pozycji tej zostały ujęte nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych,
prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej uży
teczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Wartości niematerialne i prawne wyce
niono według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową
przy zastosowaniu następujących stawek: • Stawki bilansowe: Oprogramowanie księgowe 16,66% Rozpoczęcie
amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do używania. Zapasy
Zapasy są wyceniane według cen nabycia. Cena sprzedaży netto oparta jest na możliwej do uzyskania cenie sp
rzedaży pomniejszonej o koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do sprzedaży i doprowadzenia jej do
skutku. Rozchód towarów wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Rozrachunki Należności Na dzień
bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny. Zobowiązania
Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie
określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Stowarzyszenia. Zobowi
ązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania warunkowe Jednostka nie posiada zobowiąz
ań warunkowych, nie dokonała żadnych gwarancji ani poręczeń wobec innych podmiotów ani osób trzecich. Śr
odki pieniężne Wycenia się według wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe
czynne obejmują rozliczenia: - krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają n
ie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują
stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Fundusze własne Na dzień bilansowy kapitał udziałowy wyka
zuje się w wysokości określonej w Statucie Stowarzyszenia i wpisanej w KRS.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Rachunek zysków i strat Fundacja sporządza według wariantu kalkulacyjnego. W sporządzanym rachunku preze
ntowane są odrębnie przychody z działalności nieodpłatnej statutowej oraz z działalności gospodarczej wraz z
wynikiem osiągniętym na poszczególnych rodzajach działalności. W ramach kosztów z działalności gospodarczej
wyodrębnione zostały koszty administracyjne działalności statutowej i zaprezentowane w układzie rodzajowym.
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

130 776,79

54 101,22

-

• Aktywa trwałe

0,00

118,10

-

•• Wartości niematerialne

0,00

118,10

-

130 776,79

53 983,12

-

•• Należności

72 029,68

51 611,43

-

•• Inwestycje

58 725,31

2 371,69

-

130 776,79

54 101,22

-

• Fundusz własny

-140 141,50

-167 962,64

-

•• Zysk (strata) z lat

-167 962,64

-38 975,98

-

27 821,14

-128 986,66

-

270 918,29

222 063,86

-

25 500,00

27 000,00

-

245 418,29

195 063,86

-

i prawne

• Aktywa obrotowe
krótkoterminowe
krótkoterminowe

Pasywa razem

ubiegłych

•• Zysk (strata) netto
• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

•• Rezerwy na
zobowiązania

•• Zobowiązania
krótkoterminowe
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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

251 027,62

448 871,05

-

Koszty działalności
statutowej

171 391,00

523 227,19

-

79 636,62

-74 356,14

-

Przychody z działalności
gospodarczej

0,00

0,00

-

Koszty działalności
gospodarczej

0,00

0,00

-

Zysk (strata) z działaln
ości gospodarczej (D E)

0,00

0,00

-

Koszty ogólnego
zarządu

14 589,89

1 672,34

-

Zysk (strata) z działaln
ości operacyjnej (C + F
- G)

65 046,73

-76 028,48

-

Pozostałe przychody
operacyjne

27 002,93

5 573,51

-

Pozostałe koszty
operacyjne

59 302,00

53 077,14

-

0,00

0,00

-

Koszty finansowe

4 926,52

5 454,55

-

• odsetki

4 854,93

5 454,55

-

27 821,14

-128 986,66

-

0,00

0,00

-

27 821,14

-128 986,66

-

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

Przychody finansowe

Zysk (strata) brutto (H +
I - J + K - L)
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (M N)
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Dodatkowe informacje i objaśnienia
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