
WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OPIEKI PALIATYWNEJ W BARTOSZYCACH
KRS: 0000052186

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - zgodnie z zał. nr 6 do ust. o rach.
(Organizacja Pozarz.)

Okres objęty sprawozdaniem: 2021-01-01 - 2021-12-31
Dane identyfikujące jednostkę: 

  Nazwa i siedziba: 

    Nazwa firmy: WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OPIEKI PALIATYWNEJ W BARTOSZYCACH

    Siedziba: 

      Województwo: Warmińsko-mazurskie

      Powiat: bartoszycki

      Gmina: Bartoszyce

      Miejscowość: Bartoszyce

  Adres: 

    Adres: 

      Kod kraju: PL

      Województwo: Warmińsko-mazurskie

      Powiat: bartoszycki

      Gmina: Bartoszyce

      Ulica: Wajdy

      Numer domu: 10

      Numer lokalu: 

      Miejscowość: Bartoszyce

      Kod pocztowy: 11-200

      Poczta: Bartoszyce

    Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego: 

      Kod kraju [Country Code]: 

      Kod pocztowy [Postal code]: 

      Nazwa miejscowości [City]: 

      Nazwa ulicy [Street]: 

      Numer budynku [Building number]: 

      Numer lokalu [Flat number]: 

  Identyfikator podatkowy NIP: 7431862684

  Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000052186

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony: 

  Data od: 

  Data do: 

  Data do (w postaci opisowej): 

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: 

  Data początku okresu: 2021-01-01

  Data końca okresu: 2021-12-31

Założenie kontynuacji działalności: 

  Założenie kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: Tak

  Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: Tak

  Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności: 

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:: 

  metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): 
1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Dla celów księgowych i podatkowych przyjmowane będą stawki amortyzacyjne wynikające z obowiązujących przepisów, obecnie z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku
dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia środka do eksploatacji. 
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jeden rok i wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 10.000 złotych, są jednorazowo
odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania do użytkowania. Ewidencja analityczna tych składników majątku prowadzona będzie pozabilansowo. 
2. Należności wykonuje się w kwotach wymaganej zapłaty
3. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
4. Rozliczenia międzyokresowe dokonywane są, jeśli poniesione koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
5. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
6. Jednostka odstępuje od tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
7. W pozycji zysk (strata) z lat ubiegłych Stowarzyszenie wykazuje wynik finansowy netto za poprzedni rok obrotowy lub lata poprzednie, w przypadku nie dokonania podziału tego
wyniku.
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WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OPIEKI PALIATYWNEJ W BARTOSZYCACH
KRS: 0000052186
  ustalenia wyniku finansowego: 
Stowarzyszenie  ustala wynik finansowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

  ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego: 
Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

  pozostałe: 

......................................................................
podpis kierownika jednostki

...........................
           data

......................................................................
podpis osoby sporządzającej
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WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OPIEKI PALIATYWNEJ W BARTOSZYCACH
KRS: 0000052186

Bilans - zgodnie z zał. nr 6 do ust. o rach. (Organizacja Pozarządowa)
Okres objęty sprawozdaniem: 2021-01-01 - 2021-12-31

Pozycja
Stan na koniec bieżącego

roku obrotowego
Stan na koniec ubiegłego

roku obrotowego

AKTYWA RAZEM 25 682,39 19 190,30
  A. Aktywa trwałe

    I. Wartości niematerialne i prawne

    II. Rzeczowe aktywa trwałe

    III. Należności długoterminowe

    IV. Inwestycje długoterminowe

    V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

  B. Aktywa obrotowe 25 682,39 19 190,30
    I. Zapasy

    II. Należności krótkoterminowe 2 240,52 0,00
    III. Inwestycje krótkoterminowe 23 051,90 19 190,30
    IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 389,97 0,00
  C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

PASYWA RAZEM 25 682,39 19 190,30
  A. Fundusz własny 23 442,27 19 190,30
    I. Fundusz statutowy

    II. Pozostałe fundusze

    III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 19 190,30 5 647,57
    IV. Zysk (strata) netto 4 251,97 13 542,73
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 240,12 0,00
    I. Rezerwy na zobowiązania

    II. Zobowiązania długoterminowe

    III. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00
    IV. Rozliczenia międzyokresowe 2 240,12 0,00

......................................................................
podpis kierownika jednostki

...........................
           data

......................................................................
podpis osoby sporządzającej
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WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OPIEKI PALIATYWNEJ W BARTOSZYCACH
KRS: 0000052186

Rachunek Zysków i Strat - zgodnie z zał. nr 6 do ust. o rach. (Organizacja Pozarządowa)
Okres objęty sprawozdaniem: 2021-01-01 - 2021-12-31

Pozycja
Stan na koniec bieżącego

roku obrotowego
Stan na koniec ubiegłego

roku obrotowego

A. Przychody z działalności statutowej 24 698,08 30 005,40
  I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 24 698,08 30 005,40
  II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

  III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

B. Koszty działalności statutowej 13 568,59 11 596,33
  I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 13 568,59 11 596,33
  II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

  III. Koszty pozostałej działalności statutowej

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 11 129,49 18 409,07
D. Przychody z działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)

G. Koszty ogólnego zarządu 6 877,52 4 866,34
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 4 251,97 13 542,73
I. Pozostałe przychody operacyjne

J. Pozostałe koszty operacyjne

K. Przychody finansowe

L. Koszty finansowe

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 4 251,97 13 542,73
N. Podatek dochodowy

O. Zysk (strata) netto (M-N) 4 251,97 13 542,73

......................................................................
podpis kierownika jednostki

...........................
           data

......................................................................
podpis osoby sporządzającej
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