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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.    Dane jednostki

Nazwa:

Siedziba:

POLSKIE STOWARZYSZENIE GO

ALEJE. NIEPODLEGŁOŚCI 107/109/106, 02-626 WARSZAWA

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP:  9512110044 

KRS:  0000176948 
Numer we właściwym rejestrze sądowym:

2.    Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy

3.    Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

5.    Polityka rachunkowości
Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Ustalenia wyniku finansowego:

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady  
ostrożności.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Kapitały i fundusze własne wycenia się w wartości nominalnej.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten  
dzień średnim kursie, ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po średnim  
kursie z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu lub dzień uzyskania  
przychodu, ustalonym dla danej waluty przez NBP.

Jednostka ustala wynik finansowy zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowość, z  
uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o
działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe w postaci określonej w Załączniku nr 6 do ustawy o  
rachunkowości. 
Nie uszczegółowia go zgodnie z art. 50. ust. 3 do ustawy o rachunkowości.
Nie obejmuje ono zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz  
sprawozdania z działalności.

4.    Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.
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6.    Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy.
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Kwota na dzień 
kończący poprzedni 

rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący bieżący 

rok obrotowy

Aktywa Dane w PLN

BILANS

122 948,66 120 287,89 B. Aktywa obrotowe

2 475,48 547,35 I. Zapasy

25 067,81 23 614,81 II. Należności krótkoterminowe

95 405,37 96 125,73 III. Inwestycje krótkoterminowe

122 948,66 120 287,89 AKTYWA RAZEM
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący 

rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 

rok obrotowy

116 580,47 117 550,19 A. Fundusz własny

162 415,65 162 415,65 I. Fundusz statutowy

-33 654,52 -32 555,90 III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

-12 180,66 -12 309,56 IV. Zysk (strata) netto

3 707,42 5 398,47 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

3 707,42 5 398,47 III. Zobowiązania krótkoterminowe

120 287,89 122 948,66 PASYWA RAZEM
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Kwota za bieżący 
rok obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

10 745,65 5 292,60 A. Przychody z działalności statutowej

9 515,65 3 030,00I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1 230,00 2 262,60II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

7 972,89 14 069,98 B. Koszty działalności statutowej

7 972,89 14 069,98I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

2 772,76 -8 777,38 C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)

5 053,50 3 376,21G. Koszty ogólnego zarządu

-2 280,74 -12 153,59 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)

1 338,86 11 211,62I. Pozostałe przychody operacyjne

11 210,94 11 367,59J. Pozostałe koszty operacyjne

27,84L. Koszty finansowe

-12 180,66 -12 309,56 M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)

-12 180,66 -12 309,56 O. Zysk (strata) netto (M – N)
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
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INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN
PSG SF 2020 Dodatkowa informacja

PSG_SF_2020_Dodatkowa_informacja.pdf
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