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Sprawozdanie finansowe za okres
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.    Dane jednostki
Nazwa:

Siedziba:

STOWARZYSZENIE "VIDES"

WARSZAWSKA 152/, 05-092 ŁOMIANKI

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP:  7133070322 

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):

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2  
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o  
rachunkowości. 
Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o  
przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone do używania na  
potrzeby Jednostki. Wycenia się je według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac  
rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o dokonane odpisy z tytułu  
trwałej utraty wartości.
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użyteczności  
dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Jednostki. Wyceniane są w  
cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników  
majątku), pomniejszonych o skumulowane umorzenie, a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.  
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty  
jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego,  
że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do  
używania wartość użytkową. Dla celów podatkowych Jednostka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z  
ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość  
amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku o przewidywanym okresie  
użytkowania nieprzekraczającym jednego roku lub wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł są  
jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.  
Towary są wyceniane w cenie nabycia.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po  
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień  
średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe od należności  
wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne  

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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Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

STOWARZYSZENIE "VIDES"
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020



Ustalenia wyniku finansowego:

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. 
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień  
bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy  
Bank Polski. 
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych  
okresów sprawozdawczych. 
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.  
Rozliczenia międzyokresowe przychodów bierne dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień  
średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe dotyczące  
zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się  
odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.
W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia  
towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na  
zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na wynik finansowy składają się:

1. Wynik finansowy na działalności statutowej,
2. Wynik finansowy na działalności gospodarczej,
3. Wynik finansowy brutto na działalności operacyjnej,
4. Wynik finansowy ogółem.

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2  
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o  
rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
2. Bilansu
3. Rachunku zysków i strat
4. Informacji dodatkowej.

6.    Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy.
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Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

STOWARZYSZENIE "VIDES"
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020



Kwota na dzień 
kończący poprzedni 

rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący bieżący 

rok obrotowy

Aktywa Dane w PLN

BILANS

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

10 913,34 21 149,31 B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

0,04 5,84 II. Należności krótkoterminowe

10 913,30 21 143,47 III. Inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

10 913,34 21 149,31 AKTYWA RAZEM
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Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

STOWARZYSZENIE "VIDES"
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020



BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący 

rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 

rok obrotowy

21 149,31 10 913,34 A. Fundusz własny

27 253,33 27 253,33 I. Fundusz statutowy

II. Pozostałe fundusze

-16 339,99 -10 947,62 III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

10 235,97 -5 392,37 IV. Zysk (strata) netto

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

21 149,31 10 913,34 PASYWA RAZEM

5/8

Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

STOWARZYSZENIE "VIDES"
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020



Kwota za bieżący 
rok obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

69 246,91 99 561,26 A. Przychody z działalności statutowej

13 214,32 3 500,00I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

56 032,59 96 061,26III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

51 287,59 93 472,26 B. Koszty działalności statutowej

47 585,06 92 496,10I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

3 702,53 976,16III. Koszty pozostałej działalności statutowej

17 959,32 6 089,00 C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)

D. Przychody z działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

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

12 723,35 11 727,37G. Koszty ogólnego zarządu

5 235,97 -5 638,37 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)

5 000,00 246,00I. Pozostałe przychody operacyjne

J. Pozostałe koszty operacyjne

K. Przychody finansowe

L. Koszty finansowe

10 235,97 -5 392,37 M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)

N. Podatek dochodowy

10 235,97 -5 392,37 O. Zysk (strata) netto (M – N)
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Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

STOWARZYSZENIE "VIDES"
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020



PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

DOMIN MAREK  dnia 2021-05-13 

Biegaj Urszula  dnia 2021-05-13 

Brzuchnalska Justyn  dnia 2021-05-13 

BASAN KAROLINA  dnia 2021-05-13 

GÓRSKI MICHAŁ  dnia 2021-05-13 

Mikiciuk Teresa  dnia 2021-05-13 

Warych Joanna  dnia 2021-05-13 

KUTA KAROLINA  dnia 2021-05-14 
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Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

STOWARZYSZENIE "VIDES"
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020



INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Kalkulacja do podatku dochodowego

2020_Kalkulacja_do_podatku_dochodowego.pdf

Informacja dodatkowa

2020_Informacja_dodatkowa.pdf
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STOWARZYSZENIE "VIDES"
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020


