Sprawozdanie Finansowe
Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej, zgodnie z załącznikiem 6 ustawy o rachunkowości
w układzie treści zgodnym z aplikacją e-Sprawozdania Finasowe (wer 1.1.8) https://www.podatki.gov.pl/

Wybierz typ jednostki:
-> Jednostka OPP – sprawozdanie finansowe na podstawie załącznika nr 6 UoR
Typ danych liczbowych
-> w złotych
………………………………………………………………………………………….

Dane podstawowe
NIP: 9231448165
53189

KRS:
Nazwa Firmy:

Zbąszyński Klub Żeglarski

Województwo:

Wielkopolskie

Powiat:

Nowotomyski

Gmina:

Zbąszyń

Miejscowość:

Zbąszyń

Ulica:

Łąkowa
7

Nr budynku
Kod pocz.

64-360

Poczta:

Zbąszyń

Nr lokalu
Poczta:

Zbąszyń

Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału)?

-> opcja "Nie"
Okres za który sporządzono sprawozdanie
Okres od:
Okres do:

2021-01-01
Data sporządzenia sprawozdania finansowego:

2021-12-31
31.01.2022 r.

………………………………………………………………………………………….

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Wybór zakresu informacji we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
-> Opcja: Wprowadzenie do sprawozdania zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
- Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony:
od
do
Założenie kontynuacji działalności
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
TAK
- czy działalność będzie kontynuowa
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
TAK
przez nią działalności
(TAK brak okoliczoności wskazujących na zagrożenie kontynuowaia działaności)
(NIE wystąpiłu okoliczoności wskazujące na zagrożenie kontynuowaia działaności)
Jeśli zaz. NIE to opisz okoliczoći wzskazujęce na zagrożenia kontynuowania działaności:

Zasady (polityka) rachunkowości.
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie
w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
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
- metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Organizacja posada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej.
Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest
według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.
- ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:
Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w
ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- inne jeśli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki:

