
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

2020-01-13

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 LEW JUDY

Siedziba podmiotu

Województwo Dolnośląskie

Powiat M.WROCŁAW

Gmina M.WROCŁAW

Miejscowość WROCŁAW

Adres

Adres

Kraj PL

Województwo Dolnośląskie

Powiat M.WROCŁAW

Gmina M.WROCŁAW

Nazwa ulicy OJCÓW OBLATÓW
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Numer budynku 1

Numer lokalu -

Nazwa miejscowości WROCŁAW

Kod pocztowy 54-239

Nazwa urzędu pocztowego WROCŁAW

Identyfikator podatkowy NIP 8943050731

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

0000492530

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

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

metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji),

Wycena realizowana jest według cen 
zakupu. Na dzień bilansowy 
Fundacja nie posiada zapasów. 
Należności i zapasy Należności i 
zobowiązania (w tym z tytułu 
kredytów i pożyczek) w walucie 
polskiej wykazywane są według 
wartości podlegającej zapłacie. 
Odpisy Aktualizujące wartość 
należności dokonuje się 
uwzględniając stopień 
prawdopodobieństwa ich zapłaty, 
przede wszystkim na te należności 
których ściągalność jest wątpliwa. W 
przypadku ustania przyczyny, dla 
której dokonano odpisu 
aktualizującego wartość należności 
dokonuje się odpisu odwrotnego 
przywracając tym samym ich 
pierwotną wartość, zaliczając je w 
części dotyczącej odsetek do 
kosztów finansowych, a w 
pozostałych przypadkach - do 
pozostałych kosztów operacyjnych. 
Środki pieniężne Krajowe środki 
pieniężne w kasie i na rachunkach 
bankowych wycenia się według 
wartości nominalnej. Metody i 
stawki amortyzacji środków trwałych 
i wartości niematerialnych i 
prawnych. Wartości niematerialne i 
prawne oraz środki trwałe o 
wartości początkowej nie 
przekraczającej 10.000 zł obciążają 
koszty działalności jednorazowo w 
miesiącu oddania ich do 
użytkowania. Wartości 
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niematerialne i prawne obejmujące 
licencje, oprogramowanie i 
zakończone prace rozwojowe 
powyżej 10.000 zł są amortyzowane 
w okresie od 2 do 5 lat. Ustala się 
podstawowe wysokości stawek 
amortyzacyjnych dla wszystkich 
grup środków trwałych na poziomie 
stawek zamieszczonych w 
załączniku do ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych. 
Stawki, okres i metody amortyzacji 
określa się na dzień przyjęcia środka 
trwałego do ewidencji.

ustalenia wyniku finansowego

Na wynik finansowy składają się 
przychody z działalności statutowej, 
pozostałe przychody operacyjne i 
przychody finansowe oraz koszty 
działalności statutowej, pozostałe 
koszty operacyjne i koszty 
finansowe. Pozostałe przychody y i 
koszty operacyjne są to koszty i 
przychody nie związane 
bezpośrednio z podstawową 
działalnością gospodarczą lub 
statutową a wpływające na wynik 
finansowy. Przychody finansowe są 
to należne przychody z operacji 
finansowych, natomiast koszty 
finansowe są to poniesione koszty 
operacji finansowych. Odsetki, 
prowizje oraz różnice kursowe 
dotyczące środków trwałych w 
budowie zwiększają wartość nabycia 
tych składników aktywów. Ujemne 
różnice kursowe oraz odsetki od 
zobowiązań i kredytów 
inwestycyjnych po oddaniu środków 
trwałych do użytkowania obciążają 
koszty operacji finansowych.
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ustalenia sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego

Zasady rachunkowości przyjęte przy 
sporządzaniu sprawozdania 
finansowego są zgodne z ustawą z 
29 września 1994 roku o 
rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku 
nr 76, poz. 694 z póź. zmian.), która 
określa między innymi zasady 
rachunkowości dla jednostek 
mających siedzibę lub miejsce 
sprawowania zarządu na terytorium 
Rzeczypospolitej. Sprawozdanie 
finansowe zostało sporządzone 
zgodnie z załącznikiem numer 6 do 
ustawy o rachunkowości.

pozostałe -

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 61301.74 59821.55 -

+Aktywa trwałe 0.00 0.00 -

++Wartości 
niematerialne i 
prawne

0.00 0.00 -

++Rzeczowe aktywa 
trwałe

0.00 0.00 -

++Należności 
długoterminowe

0.00 0.00 -

++Inwestycje 
długoterminowe

0.00 0.00 -

++Długoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe

0.00 0.00 -
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+Aktywa obrotowe 61301.74 59821.55 -

++Zapasy 0.00 0.00 -

++Należności 
krótkoterminowe

0.00 0.00 -

++Inwestycje 
krótkoterminowe

61301.74 59821.55 -

++Krótkoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe

0.00 0.00 -

+Należne wpłaty na 
fundusz statutowy

0.00 0.00 -

Pasywa razem 61301.74 59821.55 -

+Fundusz własny 58652.61 59402.43 -

++Fundusz 
statutowy

0.00 0.00 -

++Pozostałe 
fundusze

0.00 0.00 -

++Zysk (strata) z lat 
ubiegłych

59402.43 43568.68 -

++Zysk (strata) netto -749.82 15833.75 -

+Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania

2649.13 419.12 -

++Rezerwy na 
zobowiązania

0.00 0.00 -

++Zobowiązania 
długoterminowe

0.00 0.00 -

++Zobowiązania 
krótkoterminowe

2649.13 419.12 -

++Rozliczenia 
międzyokresowe

0.00 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

Przychody z 
działalności 
statutowej

326528.00 270354.37 -

+Przychody z 
nieodpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

326528.00 270354.37 -

+Przychody z 
odpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

0.00 0.00 -

+Przychody z 
pozostałej 
działalności 
statutowej

0.00 0.00 -

Koszty 
działalności 
statutowej

323018.70 237897.13 -

+Koszty 
nieodpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

323018.70 237897.13 -
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+Koszty 
odpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

0.00 0.00 -

+Koszty 
pozostałej 
działalności 
statutowej

0.00 0.00 -

Zysk (strata) z 
działalności 
statutowej (A - B)

3509.30 32457.24 -

Przychody z 
działalności 
gospodarczej

0.00 0.00 -

Koszty 
działalności 
gospodarczej

0.00 0.00 -

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

0.00 0.00 -

Koszty ogólnego 
zarządu

4452.92 16092.98 -

Zysk (strata) z 
działalności 
operacyjnej (C + 
F - G)

-943.62 16364.26 -

Pozostałe 
przychody 
operacyjne

0.00 0.00 -

Pozostałe koszty 
operacyjne

0.00 185.60 -

Przychody 
finansowe

193.80 220.36 -
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Koszty finansowe 0.00 565.27 -

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

-749.82 15833.75 -

Podatek 
dochodowy

0.00 0.00 -

Zysk (strata) 
netto (M - N)

-749.82 15833.75 -

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości

Informacja dodatkowa

Opis

1. Informacje o wszelkich 
zobowiązaniach finansowych, w tym 
z tytułu dłużnych instrumentów 
finansowych, gwarancji i poręczeń 
lub zobowiązań warunkowych 
nieuwzględnionych w bilansie, ze 
wskazaniem charakteru i formy 
wierzytelności zabezpieczonych 
rzeczowo. Nie dotyczy.

Informacja dodatkowa

Opis

2. Informacje o kwotach zaliczek i 
kredytów udzielonych członkom 
organów administrujących, 
zarządzających i nadzorujących, ze 
wskazaniem oprocentowania, 
głównych warunków oraz wszelkich 
kwot spłaconych, odpisanych lub 
umorzonych, a także zobowiązań 
zaciągniętych w ich imieniu tytułem 
gwarancji i poręczeń wszelkiego 
rodzaju, ze wskazaniem kwoty 
ogółem dla każdej kategorii. Nie 
dotyczy.

Informacja dodatkowa
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Opis

3. Uzupełniające dane o aktywach i 
pasywach środki trwałe brutto na 
dzień bilansowy wynoszą 0,00 zł 
wartości niematerialne i prawne 
brutto na dzień bilansowy wynoszą 
0,00 zł umorzenie środków trwałych 
na dzień bilansowy wynosi 0,00 zł 
umorzenie wartości niematerialnych 
i prawnych wynosi 0,00 zł

Informacja dodatkowa

Opis

4. Informacje o strukturze 
zrealizowanych przychodów ze 
wskazaniem ich źródeł, w tym w 
szczególności informacje o 
przychodach wyodrębnionych 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o 
wolontariacie, oraz informacje o 
przychodach z tytułu składek 
członkowskich i dotacji 
pochodzących ze środków 
publicznych. Przychody z 
działalności statutowej: Składki 
członkowskie, kwota 131 023,00 zł, 
Darowizny osób fizycznych, kwota 
195 505,00 zł, Naliczone odsetki od 
lokat, kwota 193,80 zł (odsetki 
uzyskane przeznaczone na 
działalność statutową).

Informacja dodatkowa
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Opis

5. Informacje o strukturze 
poniesionych kosztów Podział 
kosztów według rodzaju. Razem 
koszty 327 471,62 zł, w tym: Usługi, 
251 270,92 zł, Wynagrodzenia, 34 
050,54 zł, Materiały, 24 617,09 zł, 
Wsparcie innych podmiotów, 16 
679,55 zł, Usługi bankowe, 575,32 zł, 
Różnice kursowe, 278,20 zł. Podział 
kosztów na koszty statutowe i 
administracyjne. Razem koszty 327 
471,62 zł, w tym: Koszty statutowe, 
323 018,70 zł, Koszty 
administracyjne, 4.452,92 zł. Koszty 
administracyjne obejmują: Koszty 
dostępu do usług elektronicznych 
(oprogramowanie), 1.870,83 zł 
Koszty usług księgowych, 1.270 zł, 
Koszty bankowe, 575,32 zł.

Informacja dodatkowa

Opis
6. Dane o źródłach zwiększenia i 
sposobie wykorzystania funduszu 
statutowego Nie dotyczy.

Informacja dodatkowa

Opis

7. Jeżeli jednostka posiada status 
organizacji pożytku publicznego, 
zamieszcza w informacji dodatkowej 
dane na temat uzyskanych 
przychodów i poniesionych kosztów 
z tytułu 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych oraz sposobu 
wydatkowania środków 
pochodzących z 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych. 
Nie dotyczy.

Informacja dodatkowa
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Opis

8. Inne informacje niż wymienione w 
pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny 
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 
majątkowej i finansowej oraz wynik 
finansowy jednostki, w tym 
dodatkowe informacje i objaśnienia 
wymienione w załączniku nr 1 do 
ustawy, o ile mają zastosowanie do 
jednostki. Nie dotyczy.


