
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

14.05.2020

01.01.2019 31.12.2019

STOWARZYSZENIE DEMAGOG

MAŁOPOLSKIE KRAKÓW

M.KRAKÓW KRAKÓW

POLSKA MAŁOPOLSKIE

KRAKÓW M.KRAKÓW

CYSTERSÓW 26 8

KRAKÓW 31-553 KRAKÓW

6 7 5 1 5 4 4 1 6 9



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

01.01.2019 31.12.2019



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

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.
Organizacja posiada 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.
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Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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Aktywa i pasywa wycenia się, przy zastosowaniu zasady kontynuacji, w rzeczywistych cenach
ich nabycia lub kosztach wytworzenia z tym że:
a) wartości niematerialne i prawne amortyzowane są następująco:
- oprogramowanie komputerowe w ciągu dwóch lat
b) środki trwałe o wartości do 3.500,00 zł umarzane są jednorazowo po ich wydaniu do
użytkowania. Przedmioty długotrwałego użytku w cenie do 1.500,00 zł są zaliczane do
materiałów. Pozostałe środki trwałe są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek
przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik
do ustawy podatkowej
c) jednostka posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je w wartości
nominalnej
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STOWARZYSZENIE DEMAGOG
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STOWARZYSZENIE DEMAGOG

01.01.2019 - 31.12.2019

zł

332 063,66

183 686,40

148 377,26

235 860,66

147 562,30

88 298,36

96 203,00

0,00

96 203,00

96 203,00

96 203,00

305 735,48

305 735,48

0,00

227 830,00

227 830,00

0,00

77 905,48

0,00

77 905,48

77 905,48

77 905,48



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie ma 
nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element 
sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie PDF, CSV, 
JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, TXT lub RTF. W przypadku dołączenia informacji dodatkowej sporządzonej w postaci 
pliku PDF, treść tej informacji zamieszczona zostanie w całości w e-sprawozdaniu wygenerowanym do formatu PDF. Natomiast w 
przypadku dołączenia informacji dodatkowej sporządzonej w innym pliku niż PDF, np. w postaci pliku DOC, JPG, TXT, w e-sprawozdaniu 
wygenerowanym do formatu PDF zamieszczona zostanie jedynie informacja o dołączonych plikach. 
Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który 
należy zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka op zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o 
rachunkowości może je dołączyć jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej.

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym 
a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy czym, druk ten 
wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.



Informacja dodatkowa

INFORMACJA DODATKOWA
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INFORMACJA DODATKOWA 

 

1. Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji          

i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania 

finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. 

 

2. Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających                                  

i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń 

wszelkiego rodzaju. 

 

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

a) jednostka nie posiada środków trwałych 

b) jednostka nie posiada wartości niematerialnych i prawnych 

c) jednostka nie posiada na koniec roku obrotowego rezerw 

d) jednostka nie posiada kredytów krótkoterminowych jak i długoterminowych 

e) jednostka nie posiada inwestycji długoterminowych 

 

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł 

 

Lp. Nazwa Dane za rok bieżący 

1. Składki 1850,00 

2. Darowizny 26499,90 

3. Dotacje   18236,50 

4. FIO 137100,00 

5. Usługi dla podmiotów 148377,26 

Razem 332063,66 

 

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów. 

 

Lp. Nazwa Dane za rok bieżący 

1. Koszty Batory (m.in. materiały, delegacje, sale, catering) 12677,93 

2. Koszty FIO (m.in. materiały, delegacje, sale, catering) 32275,78 

3. Usługi i materiały (księgowe, pocztowe, poligraficzne i inne) 20296,95 

4. Wynagrodzenia (umowy, delegacje)  170610,00 

Razem 235860,66 

 

 


