SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2020-01-01 - 2020-12-31
data sporządzenia
2021-03-31

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
1. Dane identyfikujące jednostkę
Nazwa firmy

STOWARZYSZENIE UNIA ABSOLWENTÓW

Siedziba
Województwo
Powiat

Lubelskie
M.LUBLIN

Gmina
Miejscowość

LUBLIN
LUBLIN

Adres
Kod kraju
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
2020-01-01 - 2020-12-31

4. Założenie kontynuacji działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5. Zasady (polityka) rachunkowości
A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru, w tym:
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości: - Wartości niematerialne i prawne
– nie wystąpiły - Środki trwałe – nie wystąpiły - Środki trwałe w budowie – nie wystąpiły - Inwestycje długoterminowe –
nie wystąpiły - Rzeczowe składniki majątku obrotowego – nie wystąpiły - Należności krótkoterminowe – wykazano w
wartości nominalnej - Inwestycje krótkoterminowe ( krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych i

pozostałych) – wykazano w wartości nominalnej - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych – wykazano
w wartości nominalnej - Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne – nie wystąpiły - Kapitały własne – nie wystąpiły
- Rezerwy – nie wystąpiły - Zobowiązania – wykazano w wartości nominalnej - Rozliczenia międzyokresowe kosztów
biernych - nie wystąpiły - Rozliczenia międzyokresowe przychodów – nie wystąpiły

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Stowarzyszenie sporządziło rachunek wyników według wzoru przeznaczonego dla organizacji pozarządowych nie
prowadzących działalności gospodarczej. Zasady ustalenia wyniku finansowego netto – zysk to nadwyżka przychodó
w nad kosztami, strata – kosztów nad przychodami, jest to suma wyniku na działalności statutowej, na całokształc
ie działalności i wyniku na operacjach nadzwyczajnych. Opodatkowanie - działalność Stowarzyszenia zwolniona
jest z podatku dochodowego od osób prawnych. Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia
rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:
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) Organizacj
a 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.)

6. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

BILANS
Lp

B

AKTYWA

AKTYWA OBROTOWE

Bieżący okres

Poprzedni okres

73.653,15

68.581,02

Lp

PASYWA

A FUNDUSZ WŁASNY
II

Należności krótkoterminowe

5.014,35

3.456,90

III

Inwestycje krótkoterminowe

68.638,80

65.124,12

AKTYWA RAZEM

73.653,15

I

Fundusz statutowy

III

Zysk (strata) z lat ubiegłych

IV

Zysk (strata) netto

Bieżący okres

Poprzedni
okres

69.183,08

68.112,21

4.258,00

4.258,00

63.854,21

53.953,04

1.070,87

9.901,17

68.581,02

B

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
ZOBOWIĄZANIA

4.470,07

468,81

III

Zobowiązania krótkoterminowe

4.470,07

468,81

73.653,15

68.581,02

PASYWA RAZEM

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 6 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Lp
A
I

Treść / wyszczególnienie
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Bieżący okres

Poprzedni okres

26.055,60

65.907,96

26.055,60

65.907,96

24.781,52

55.753,19

1.274,08

10.154,77

203,21

253,60

B

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

C

ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A - B)

L

KOSZTY FINANSOWE

M

ZYSK (STRATA) BRUTTO (H + I - J + K - L)

1.070,87

9.901,17

O

ZYSK (STRATA) NETTO (M - N)

1.070,87

9.901,17

INFORMACJA DODATKOWA
ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 6 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis
Informacja dodatkowa za 2020

