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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy STOWARZYSZENIE "PRO SALUTE"

Województwo PODLASKIE

Powiat M. BIAŁYSTOK

Gmina M.BIAŁYSTOK

Siedziba

Miejscowość BIAŁYSTOK

Adres

Kod kraju PL

Województwo PODLASKIE

Powiat M. BIAŁYSTOK

Gmina M.BIAŁYSTOK

Ulica UL. MIESZKA I

Nr domu 4

Nr lokalu 131

Miejscowość BIAŁYSTOK

Kod pocztowy 15-054

Adres

Poczta BIAŁYSTOK

Numer we właściwym rejestrze sądowym
albo ewidencji

0000690380

Data od 2018-01-01Wskazanie okresu objętego
sprawozdaniem finansowym Data do 2018-12-31

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się
przewidzieć przyszłości

TAKZałożenie
kontynuacji
działalności

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK

Zasady (polityka)
rachunkowości

Omówienie przyjętych
zasad (polityki)
rachunkowości, w
zakresie w jakim ustawa

Jednostka stosuje przewidziane w uor uproszczenia w
zakresie: - rezygnacji z ustalania podatku odroczonego
(art.37 ust 10 uor), - przyjęciu uproszczeń w zakresie
ustalania kosztu wytworzenia (art. 28, ust. 4a uor),
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pozostawia jednostce
prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów
i pasywów (także
amortyzacji),

- należności: w kosztach wymaganej zapłaty - środki
finansowe w walucie polskiej: w wartości nominalnej
- fundusze własne: w wartości nominalnej - zobowią
zania: w kosztach wymaganej zapłaty

ustalenia wyniku
finansowego oraz
sposobu sporządzenia
sprawozdania
finansowego w zakresie,
w jakim ustawa
pozostawia jednostce
prawo wyboru

Na wynik finansowy składają się: - wynik działalności st
atutowej, - wynik z operacji finansowych,
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem 28 081,57 3 965,02 -

• Aktywa trwałe 0,00 0,00 -

•• Wartości niema
terialne i prawne

0,00 0,00 -

•• Rzeczowe aktywa
trwałe

0,00 0,00 -

•• Należności dłu
goterminowe

0,00 0,00 -

•• Inwestycje dłu
goterminowe

0,00 0,00 -

•• Długoterminowe
rozliczenia m
iędzyokresowe

0,00 0,00 -

• Aktywa obrotowe 28 081,57 3 965,02 -

•• Zapasy 0,00 0,00 -

•• Należności kró
tkoterminowe

500,00 0,00 -

•• Inwestycje kró
tkoterminowe

27 171,57 3 965,02 -

•• Krótkoterminow
e rozliczenia
międzyokresowe

410,00 0,00 -

• Należne wpłaty na
fundusz statutowy

0,00 0,00 -

Pasywa razem 28 081,57 3 965,02 -

• Fundusz własny 27 231,52 3 965,02 -

•• Fundusz statutowy 0,00 0,00 -

•• Pozostałe fundusze 0,00 0,00 -

•• Zysk (strata) z lat
ubiegłych

3 965,02 0,00 -

•• Zysk (strata) netto 23 266,50 3 965,02 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

850,05 0,00 -

•• Rezerwy na zob
owiązania

0,00 0,00 -

•• Zobowiązania d
ługoterminowe

0,00 0,00 -

•• Zobowiązania k
rótkoterminowe

850,05 0,00 -

•• Rozliczenia mi
ędzyokresowe

0,00 0,00 -
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Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr
6 do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Rachunek zysków i strat

Przychody z dz
iałalności sta
tutowej

167 578,50 13 985,00 -

• Przychody z ni
eodpłatnej działalności
pożytku publicznego

110 953,50 10 135,00 -

• Przychody z odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

56 625,00 3 850,00 -

• Przychody z pozostałej
działalności statutowej

0,00 0,00 -

Koszty działalności
statutowej

138 292,33 10 000,00 -

• Koszty nieodpłatnej
działalności pożytku p
ublicznego

96 080,54 10 000,00 -

• Koszty odpłatnej
działalności pożytku publ
icznego

42 211,79 0,00 -

• Koszty pozostałej
działalności statutowej

0,00 0,00 -

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

29 286,17 3 985,00 -

Przychody z dz
iałalności gos
podarczej

0,00 0,00 -

Koszty działalności
gospodarczej

0,00 0,00 -

Zysk (strata)
z działalności
gospodarczej (D -
E)

0,00 0,00 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Koszty ogólnego
zarządu

6 019,67 19,98 -

Zysk (strata)
z działalności
operacyjnej (C + F -
G)

23 266,50 3 965,02 -

Pozostałe przy
chody operacyjne

0,00 0,00 -

Pozostałe koszty
operacyjne

0,00 0,00 -

Przychody fina
nsowe

0,00 0,00 -

Koszty finansowe 0,00 0,00 -

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

23 266,50 3 965,02 -

Podatek dochod
owy

0,00 0,00 -

Zysk (strata) netto
(M - N)

23 266,50 3 965,02 -
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Informacje uzupełniające do bilansu

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

Informacje_uzupelniajace.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a
wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Rok bieżący 0,00A. Zysk (strata) brutto za
dany rok

Rok poprzedni -

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

B. Przychody zwolnione
z opodatkowania (trwałe
różnice pomiędzy
zyskiem/stratą dla
celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla
celów podatkowych), w
tym: Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

C. Przychody
niepodlegające
opodatkowania w roku
bieżącym, w tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

D. Przychody podlegające
opodatkowania w roku
bieżącym, ujęte w
księgach rachunkowych
lat ubiegłych w tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

E. Koszty niestanowiące
kosztów uzyskania

Rok bieżący Wartość łączna 0,00

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 8



Dokum
ent nie jest sprawozdaniem

 finansowym

z zysków kapitałowych -

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

przychodów (trwałe
różnice pomiędzy
zyskiem/stratą dla
celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla
celów podatkowych), w
tym: Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

F. Koszty nieuznawane
za koszty uzyskania
przychodów w bieżącym
roku, w tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

G. Koszty uznawane
za koszty uzyskania
przychodów w roku
bieżącym ujęte w
księgach lat ubiegłych, w
tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

H. Strata z lat ubiegłych, w
tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna -

I. Inne zmiany podstawy
opodatkowania, w tym:

Rok poprzedni

z zysków kapitałowych -
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z innych źródeł
przychodów

-

Rok bieżący 0,00J. Podstawa
opodatkowania
podatkiem dochodowym Rok poprzedni -

Rok bieżący 0,00K. Podatek dochodowy

Rok poprzedni -
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