
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

2019-04-15

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 Aquila

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 Kolista
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Numer budynku 6

Numer lokalu 19

Nazwa miejscowości Wrocław

Kod pocztowy 54-152

Nazwa urzędu pocztowego Wrocław

Identyfikator podatkowy NIP 8942938271

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

0000296781

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),

Aktywa i pasywa na dzień bilansowy 
zostały wycenione: • Środki trwałe i 
wartości niematerialne i prawne 
według cen nabycia lub kosztu 
wytworzenia, • Należności i 
zobowiązania w kwocie wymagalnej, 
z zachowaniem zasady ostrożności, 
• Rezerwy w uzasadnionej 
wiarygodnie oszacowanej wartości, • 
Kapitały (fundusze) własne oraz 
pozostałe aktywa i pasywa w 
wartości nominalnej Odpisów 
amortyzacyjnych dokonuje się drogą 
systematycznego, planowanego 
rozłożenia ich wartości początkowej 
na ustalony okres amortyzacji. W 
Stowarzyszeniu przyjęto liniowy 
sposób amortyzacji.

ustalenia wyniku finansowego

Jednostka w roku 2019 zastosowała 
metodę kalkulacyjną rachunku 
zysków i strat. W roku 2019 nie 
nastąpiły zmiany metod księgowości 
i wyceny, które by wywierały istotny 
wpływ na sprawozdanie finansowe i 
wynik finansowy.
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ustalenia sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało 
przygotowane zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 września 1994 
roku o rachunkowości (tekst 
jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, 
poz. 694, z późniejszymi zmianami). 
Sprawozdanie finansowe zostało 
przygotowane zgodnie z konwencją 
kosztu historycznego. Jednostka w 
roku 2019 zastosowała metodę 
kalkulacyjną rachunku zysków i strat
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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 21660.37 122808.32 -

+Aktywa 
obrotowe

21660.37 122808.32 -

++Należności 
krótkoterminowe

3360.97 1454.63 -

++Inwestycje 
krótkoterminowe

18299.40 121354.19 -

Pasywa razem 21660.37 122808.82 -

+Fundusz własny -64.80 -4129.11 -

++Zysk (strata) z 
lat ubiegłych

-4129.11 -792.70 -

++Zysk (strata) 
netto

4064.31 -3336.41 -

+Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania

21725.17 126937.93 -

++Zobowiązania 
krótkoterminowe

9901.15 14470.82 -

++Rozliczenia 
międzyokresowe

11824.02 112467.12 -

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
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Przychody z 
działalności 
statutowej

592792.61 476560.12 -

+Przychody z 
nieodpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

468019.52 338327.23 -

+Przychody z 
odpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

24130.00 0.00 -

+Przychody z 
pozostałej 
działalności 
statutowej

100643.09 138232.89 -

Koszty 
działalności 
statutowej

588729.40 479911.01 -

+Koszty 
nieodpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

564599.40 479911.01 -

+Koszty 
odpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

24130.00 0.00 -

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

4063.21 -3350.89 -

Przychody 
finansowe

1.10 14.48 -
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Zysk (strata) 
brutto (H + I - J + 
K - L)

4064.31 -3336.41 -

Zysk (strata) 
netto (M - N)

4064.31 -3336.41 -

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości

Informacja dodatkowa

Opis

Opis Informacja dodatkowa za rok 2019

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem. informacjadodatkowa-2019.doc








