
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

2020-06-17

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 GORZÓW DLA SENIORÓW

Siedziba podmiotu

Województwo Lubuskie

Powiat M. GORZÓW WIELKOPOLSKI

Gmina M. GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

Adres

Kraj PL

Województwo Lubuskie

Powiat M. GORZÓW WIELKOPOLSKI

Gmina M. GORZÓW WIELKOPOLSKI

Nazwa ulicy SKŁADOWA



wizualizacja sprawozdania

Numer budynku 11

Nazwa miejscowości GORZÓW WIELKOPOLSKI

Kod pocztowy 66-400

Nazwa urzędu pocztowego GORZÓW WIELKOPOLSKI

Identyfikator podatkowy NIP 5993177426

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

0000574991

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),

7. Wykazane w bilansie na koniec 
roku obrotowego aktywa i pasywa 
wyceniono następującymi 
metodami wyceny wynikającymi z 
przyjętych zasad rachunkowości : - 
środki trwałe, wartości 
niematerialne i prawne wyceniono, 
wg cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia, pomniejszonych o 
odpisy umorzeniowe - materiały 
wyceniono wg cen nabycia, - 
należności wyceniono w kwotach 
wymagalnej zapłaty - zobowiązania 
spółki wycenione są w kwocie 
wymagającej zapłaty, - koszty 
wykazane zostały po rzeczywistej 
cenie zakupu, - kapitały własne oraz 
pozostałe pasywa wycenia się w 
wartości nominalnej 8. Fundacja nie 
posiada środków trwałych.

ustalenia wyniku finansowego
Wynik finansowy został ustalony 
metodą kalkulacyjną

ustalenia sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe 
sporządzone zostało na podstawie 
ksiąg rachunkowych prowadzonych 
w roku obrotowym, zgodnie z 
dokumentacją przyjętych zasad 
rachunkowości obowiązujących w 
fundacji. Sprawozdanie finansowe 
sporządzone zostało zgodnie z 
przepisami dot. sporządzania 
sprawozdań finansowych dla 
niektórych organizacji 
prowadzących działalność pożytku 
publicznego.
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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 5025.14 75078.46 -

+Aktywa 
obrotowe

5025.14 75078.46 -

++Inwestycje 
krótkoterminowe

5025.14 75078.46 -

Pasywa razem 5025.14 75078.46 -

+Fundusz własny 5025.14 75078.46 -

++Zysk (strata) z 
lat ubiegłych

75078.46 0.00 -

++Zysk (strata) 
netto

-70053.32 75078.46 -

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

515956.45 516980.30 -

+Przychody z 
nieodpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

465881.45 493505.30 -
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+Przychody z 
odpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

26000.00 0.00 -

+Przychody z 
pozostałej 
działalności 
statutowej

24075.00 23475.00 -

Koszty 
działalności 
statutowej

504456.41 349478.75 -

+Koszty 
nieodpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

478456.41 349478.75 -

+Koszty 
odpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

26000.00 0.00 -

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

11500.04 167501.55 -

Koszty ogólnego 
zarządu

81679.18 89547.00 -

Pozostałe koszty 
operacyjne

0.00 3000.00 -

Przychody 
finansowe

175.82 123.91 -

Koszty finansowe 50.00 0.00 -

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

-70053.32 75078.46 -
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Zysk (strata) 
netto (M - N)

-70053.32 75078.46 -

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości

Informacja dodatkowa

Opis

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO 
BILANSU 1. Kwota wszelkich 
zobowiązań 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: 0 zł. W bilansie za okres 
01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. nie 
wykazano zobowiązań. 2. Kwota 
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: 0 zł. 3. 
Uzupełniające dane o aktywach i 
pasywach: środki pieniężne w kasie: 
0,00 zł środki pieniężne w banku: 
5025,14 zł Aktywa pochodzą w 
większości z darowizn od 
podmiotów prawnych, przychodów 
z wynajmu pomieszczeń na kursy 
dla osób starszych (działalność 
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Opis

odpłatna) oraz dotacji z PFRON. 4. 
Struktura zrealizowanych 
przychodów ze wskazaniem ich 
źródeł: • przychody wyodrębnione 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie: 
Darowizny: 464 858,35 zł Przychody 
z odpłatnej działalności statutowej : 
26 000,00 zł Przychody z 
nieodpłatnej działalności statutowej: 
465 881,45 zł (wykazane wyżej 
darowizny+Granty+1%) Przychody 
finansowe: 175,28 zł (odsetki na 
rachunku bankowym) Pozostałe 
przychody statutowe: 24 075,00 zł 
(PFRON) • przychody z tytułu składek 
członkowskich i dotacji 
pochodzących ze środków 
publicznych: Granty i dotacje: 24 
075,00 zł (dotacje, dofinansowanie z 
PFRON) Składki członkowskie: 0,00 zł 
1% : 1023,10 zł 5. Struktura 
poniesionych kosztów: koszty 
realizacji zadań statutowych: • 
odpłatne: 26 000,00 zł • nieodpłatne: 
478 456,41 zł (wynagrodzenia dla 
pracowników projektowych i zużycie 
materiałów i energii do biur i 
projektów) Pozostałe koszty 
operacyjne: 0,00 zł Koszty ogólnego 
zarządu: 81 679,18 zł (wydatki na 
prowadzenie biura) 6. Źródła 
zwiększenia i sposób wykorzystania 
funduszu statutowego: w okresie 
01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. nie 
zwiększano i nie wykorzystywano 7. 
Otrzymaliśmy przychody z 1% w 
wysokości 1023,10 zł, bez wskazania 
celu szczegółowego. Środki 
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przeznaczyliśmy na rozwój klubów 
seniora w kompleksie Aktywności 
Seniorskiej.


