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STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA CHŁONIAKI "PRZEBIŚNIEG"

MAŁOPOLSKIE M.KRAKÓW

M.KRAKÓW KRAKÓW

POLSKA MAŁOPOLSKIE

M.KRAKÓW M.KRAKÓW

OSIEDLE CENTRUM D 9 31

KRAKÓW 31-933 KRAKÓW

6 7 9 3 0 2 7 9 0 6 0 0 0 0 3 4 4 4 8 7
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Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości, z 
prowadzoną przez jednostkę polityką rachunkowości. 
Sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową 
przedsiębiorstwa.
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Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla 
kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o 
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny 
składników majątku, pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy 
aktualizujące ich wartość.
Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 
lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., 
poz. 1888 z późn. zm.), określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania 
przychodów. W stosunku do środków trwałych nabytych i wprowadzonych do ewidencji przed 
dniem 1 stycznia 2000 roku stosowane są stawki wynikające z Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych (Dz.U. z 1997 r., Nr 6, poz. 35). Określają one wysokość 
amortyzacji, stanowiącej koszty uzyskania przychodu. 
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku 
oraz wartości początkowej nie przekraczającej kwoty 10.000,00 zł są jednorazowo odpisywane 
w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwałe umarzane są według 
metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji. 
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów, pozostających w 
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości. 
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen nabycia. 
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej 
wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 
Środki pieniężne w walucie obcej przelicza się według kursu obowiązującego na dzień 
bilansowy. 
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej. 
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według 
ich rodzajów i zasad, określonych przepisami prawa. 
Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie 
wymagającej zapłaty.
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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
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Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 
września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
Stowarzyszenie PRZEBIŚNIEG sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym wykazane są zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną.
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31.12.2020

zł

2020 2019

136 144,00

136 144,00

134 424,00
87 964,26

1 720,00

136 144,00

88 264,26

88 264,26

87 964,26
96 059,44

300,00

88 264,26

STOWARZYSZENIE 
PRZYJACIÓŁ CHORYCH 
NA CHŁONIAKI 
"PRZEBIŚNIEG"
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01.01.2020 - 31.12.2020

zł

2020 2019

16 796,55
0,00

299,96
5 731,00

10 765,59
64 856,29

1 600,00

0,00

46 459,74

46 459,74

27 477,49
0,00

5 479,03
9 750,00

12 248,46
19 532,31

150,00

0,00

-8 095,18

0,00
0,00 -13 633,32

STOWARZYSZENIE 
PRZYJACIÓŁ CHORYCH 
NA CHŁONIAKI 
"PRZEBIŚNIEG"
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46 459,74

35 789,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 669,85

0,00

0,00

0,00

-8 095,18

0,00

0,00

0,00

0,00

388,80

0,00

0,00

0,00

-7 706,38

0,00

zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1



Informacje uzupełniające do bilansu - dla jednostki mikro

Informacje uzupełniające
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020 

 

 

 Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową nieodpłatną. 

 

 Rok obrotowy  od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 

 

DANE  UZUPEŁNIAJĄCE  o AKTYWACH  i  PASYWACH: 

 

1. Rzeczowe aktywa trwałe: 

 

BRAK 

        

2. Majątek obrotowy:  

 

 Środki pieniężne w kasie                           0,00 

 Środki pieniężne w banku              136.144,00 
                                             ------------------------------ 

            Razem                                 136.144,00 

 

3. Zrealizowane przychody: 

                                                                                                                                                  

   

  Lp. 

 

 

      Wyszczególnienie 
 

  Przychody w zł,- 

  

 Przychody ogółem 
64.856,29 

    I. 

 

Przychody z działalności nieodpłatnej  

 

w tym: 
64.856,29 

1. składki członkowskie 710,00 

2.  1% dla OPP 8.456,30 

3. darowizny 

 
658,00  

4. Inne wpływy z działalności 

nieodpłatnej 55.031,99 

 Przychody finansowe 0,00 

    II.  Pozostałe przychody 
 w tym: 

  - darowizny rzeczowe 

0,00 

 

 

Darowizny pieniężne od osób prawnych przekraczające jednorazowo 15.000,00 zł: 

 

− nie wystąpiły 

 

 



4.    Zestawienie kosztów:                                                                                                                                                              

 

 

   Lp. 

 

             WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

     KWOTY w zł za  2020r.                       

             

             Koszty ogółem 

              w tym: 

18.396,55 

 

     I. 

 

 Koszty realizacji działalności statutowej  

  w tym: 

 

18.396,55 

- amortyzacja 

- zużycie materiałów i energii 

- usługi obce 

- podatki i opłaty 

- wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne świadczenia 

- pozostałe koszty 

0,00 

299,96 

9.776,08 

497,51 

5.731,00 

2092,00 

 

Koszty administracyjne 

w tym: 

usługi obce 

podatki i opłaty 

pozostałe 

0 

 

    II. 

 

Pozostałe koszty: 0,00 

 

 

5.  Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2020: 

 

-    zobowiązania z tytułu podatków i ZUS                                         0,00 

-    zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                    0,00     

-    inne zobowiązania krótkoterminowe              1.720,00 

                                                                                              ----------------------------              

                                                       Razem                                          1.720,00         
 

6.  Dane do deklaracji CIT-8 za 2020 

 

- przychody 2020r.               64.856,29   

- koszty uzyskania przychodów w 2020r.          18.396,55 

       -     strata za 2020r.                                46.459,74 

 

7.    Stan zatrudnienia na 31.12.2020r.:                             

 

       Stan zatrudnienia  na dzień 31.12.2020                         0 osób. 

 


