
PÓŁNOCNIAKI - OGÓLNOPOLSKA FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ZWIERZĄT
KRS: 0000625724

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - zgodnie z zał. nr 6 do ust. o rach.
(Organizacja Pozarz.)

Okres objęty sprawozdaniem: 2018-01-01 - 2018-12-31
Dane identyfikujące jednostkę: 

  Nazwa i siedziba: 

    Nazwa firmy: PÓŁNOCNIAKI - OGÓLNOPOLSKA FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ZWIERZĄT

    Siedziba: 

      Województwo: DOLNOŚLĄSKIE

      Powiat: m. Jelenia Góra

      Gmina: M. Jelenia Góra

      Miejscowość: Jelenia Góra

  Adres: 

    Adres: 

      Kod kraju: PL

      Województwo: DOLNOŚLĄSKIE

      Powiat: m. Jelenia Góra

      Gmina: M. Jelenia Góra

      Ulica: ul. Graniczna

      Numer domu: 42

      Numer lokalu: 

      Miejscowość: Jelenia Góra

      Kod pocztowy: 58-560

      Poczta: Jelenia Góra

    Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego: 

      Kod kraju [Country Code]: 

      Kod pocztowy [Postal code]: 

      Nazwa miejscowości [City]: 

      Nazwa ulicy [Street]: 

      Numer budynku [Building number]: 

      Numer lokalu [Flat number]: 

  Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji: 

    Numer KRS: 0000625724

    Identyfikator podatkowy NIP: 6112767187

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony: 

  Data od: 

  Data do: 

  Data do (w postaci opisowej): 

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: 

  Data początku okresu: 2018-01-01

  Data końca okresu: 2018-12-31

Założenie kontynuacji działalnności: 

  Założenie kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: Tak

  Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: Nie

  Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności: 

Zasady (polityka) rachunkowości: 

  Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru: 
Oragnizacja 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. 

  Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): 
Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są według nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób
prawnych. 
Środki finansowe w walucie polskiej wycenia się według wartości nominalnej.
Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
Do przeliczenia należności, zobowiązań i środków pieniężnych jednostka stosuje zasady analogiczne jak do celów podatkowych - kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.

  Omówienie pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego: 
Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
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PÓŁNOCNIAKI - OGÓLNOPOLSKA FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ZWIERZĄT
KRS: 0000625724

Informacja dodatkowa - zgodnie z zał. nr 6 do ust. o rach. (Organizacja Pozarządowa)

Okres objęty sprawozdaniem: 2018-01-01 - 2018-12-31

Pozycja Symbol
Stan na koniec bieżącego

roku obrotowego

Stan na koniec ubiegłego

roku obrotowego
Dane porównawcze

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym

a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

  A. Zysk (strata) brutto za dany rok A 8 981,26 2 668,71

  B[-]. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy

zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów

podatkowych), w tym:

B 8 981,26 2 668,71

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 8 981,26 2 668,71

      Wartość łączna 8 981,26 2 668,71

        z zysków kapitałowych 0,00 0,00

        z innych źródeł przychodów 8 981,26 2 668,71

    Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż

20.000 zł)
0,00 0,00

      z zysków kapitałowych 0,00 0,00

      z innych źródeł przychodów 0,00 0,00

  C[-]. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: C 0,00 0,00

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0,00 0,00

      Wartość łączna 0,00 0,00

        z zysków kapitałowych 0,00 0,00

        z innych źródeł przychodów 0,00 0,00

    Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż

20.000 zł)
0,00 0,00

      z zysków kapitałowych 0,00 0,00

      z innych źródeł przychodów 0,00 0,00

  D[+]. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach

rachunkowych lat ubiegłych w tym:
D 0,00 0,00

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0,00 0,00

      Wartość łączna 0,00 0,00

        z zysków kapitałowych 0,00 0,00

        z innych źródeł przychodów 0,00 0,00

    Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż

20.000 zł)
0,00 0,00

      z zysków kapitałowych 0,00 0,00

      z innych źródeł przychodów 0,00 0,00

  E[+]. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice

pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów

podatkowych), w tym:

E 0,00 0,00

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0,00 0,00

      Wartość łączna 0,00 0,00

        z zysków kapitałowych 0,00 0,00

        z innych źródeł przychodów 0,00 0,00

    Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż

20.000 zł)
0,00 0,00

      z zysków kapitałowych 0,00 0,00

      z innych źródeł przychodów 0,00 0,00

  F[+]. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w

tym:
F 0,00 0,00

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0,00 0,00

      Wartość łączna 0,00 0,00

        z zysków kapitałowych 0,00 0,00

        z innych źródeł przychodów 0,00 0,00

    Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż

20.000 zł)
0,00 0,00

      z zysków kapitałowych 0,00 0,00

      z innych źródeł przychodów 0,00 0,00
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	SPRAWOZDANIE WSTĘP 2018a-skonwertowanyY
	Wprowadzenie do sprawozdania
	Informacja dodatkowa
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