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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
siedziba iadres
Nazwa organizacji. Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne

1) Nazwa,

Polska
Białobrzeski
Reymonta

Kraj
Powiat:
Ulica:

Gmina:

11

nr domu

Miejscowość:

Wojewodztwo:

mazowieckie
Białobrzegi

nr lokalu

Białobrzegi

26-800
Białobrzegi

Kod pocz.

Poczta:
Numer we właściwymrejestne sądowym albo ewidencji
KRs:
NIp:

798-13-46-284

70424

2) Wskazanie czasu tmvan ia działal ności jednostki, jeżel i jest ogran iczony
Czas trwania działalnościjednostki jest n|eograniczony)
3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;
Data początkowa okresu, za ktory sporządzono sprawozdanie:
Data końcowa okresu, za ktory sporządzono sprawozdanie:
Data sporządzenia sprawozdania

Wariant

sprawozdania:

finansowego:
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Sprawozdanie sporządzone zgodnie zZałącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone pny założeniu kontynuowania
działalnaściprzez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłościoraz
czy nie istnieją okolicznościwskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalnościpzez
jednostkę w dającej się przewidziec przyszłości,Nie istnieją okolicznościwskazującena
zagr ożenie kontyn u owa nia przez n ią działa ności
l

5) Omowienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywow i pasywow (także amortyzacji),
ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizaqi pozarządowych, określonych w
art, 3 ust. 2 ustawy o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem
6 do ustawy o rachunkowości

Organizacja posiada śrotlki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wańości
nominalnej.
Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajow działan określonych
w ustawie o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie
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Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne

AKTYWA

BILANS sporządzony na dzień 33".l"ż.2020 r
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

na

Wyszczeqól nienie aktywów
1

'koniec roku)

2

3

o,oo

o,o0

A, AKTYWA TRWAŁE

L Wartości niematerialne i prawne
IL Rzeczowe aktywa trwałe

0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

III. NaleznoŚci długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

27 93o,5t

18 145,11

B. AKTYWA OBROTOWE

l, Zapasy

0.00

II. Nalezności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

c,

na

(ooczatek roku)

0,0(
1B 145,1i

1

0,00

Należne wpłatv na fundusz statutowv

o,oo

Aktywa razem

27 93o,5t

18 145,11

PAsYWA

stan oasvw

wvszczeqólnienie pasvwów
1

na

(poczatek roku)

(koniec roku)

2

3

27 93o,5t

18 145,11

A. FUNDUSZ WŁASNY
I. Fundusz statutowy
I]. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto

0,0(
0.0(

0.o0
1B 145.11

B. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania

0,oo

I

l

0,

żlśso.:
o,oo
(].

0,0(
0.0(

II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

0.0t

Pasywa razem

18 145,11

o"

0.

0.00

27 93(J,5!
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Białobrzeskie Towarzystwo Kultura!ne

Rachunek zysków i strat sporządzony na

dzień

37.72,2O2Or,

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Wyszczególnienie

Poz

2

1

A.
]

Przychody z działalnościstatutowej
Przychody z nieodpłatnej działalnościpozytku publicznego

Przychody z odpłatnej działalnościpozytku publicznego
III Przychody z pozostałej działalnościstatutowej
B,
Koszty działal nościstatutowej
I
Koszty nieodpłatnej działalnościpozytku publicznego
II
Koszty odpłatnej działalnościpozytku publicznego
iIi Koszty pozostałej działalnościstatutowej
c. Zysk (strata) z działaInościstatutowej (A-B)
II

D. Przychody z działalnościgospodarczej
E. Koszty działalnościgospodarczej
F. Zysk (strata) z działalnościgospodarczej

(D-E)

G.

Koszty ogólnego zarządu

H.

Zysk (strata) z działalnościoperacyjnej (C+F-G)

kwota za rok
nonrzedni

kwota za rok
obrotowv

3

4

166 918,76
766 9I8,76

t75 294,Io

0,00
0,00

0,00

t46 7oa,o2

746 708,02
0,00
0,00

175 294,La
0,00

146 522,16
746 522,t6
0.00
0.00

20 2to,74

28 77t,94

0.0o

0,00

o-oo

o,oo

ono

0,0q

8tŁ?9
18 143,60

27 959,15

J

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

0.oo
0.00

0,00

K.
L.

Przychody finansowe
Koszty finansowe

0,00

M.
N.
O,

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

T
1

1,5 1

Podatek dochodowy

Zysk (strata) netto (M-N)

0,00

,

.

g,2ł
28,87

18 145,1l

27 930,57

18 145,11

2v 930,51
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Białobrzeskie Towarzystwo Kulturane
lnformacja dodatkowa
1)

lnformacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelnośCi zabezpieczonych rzeczowo;
stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłuznych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych W biIansie,

2) lnformacje

o kwatach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych Iub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

organrzacla nie Udziele kredytóW członkom organów administrujących, zarząozającychi nadzorujących, a takze nie ma zobowiązań Zaciągniętych
wszelkiego rodzaju

\^/

ich

lm,e,]it] tytułem gwarancjl i poręczeń

3)

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;
Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje króikoterminowe" shlada1ą slę środki na kontakch bankowych.

4)

!nformacje o strukturze zrealizowanych pnychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych

zgodniezpnepisamiustawyzdnia24kwietnia2003r.odziałalnościpoźytkupublicznegoiowolontariacie,orazinformacjeoprzychadachztytułu
składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

Przychody działalnościstatutowej
l, Nieodpłatnej działa|nościpożytkU pUblicznego
- dotac]a Uroczytośc upamiętniające J,Pzyborę
- skłaokl członkowskie i Wpłaty statutowe
- '1% od podatku
- dotacja Białobrzegi i okolice na ,.,
- środki na rach.bankowym
-odsetki bankowe

131 305,16 Zł

2 226.82 zł
15 196,01 żł
8

,

5) Informacje

o strukturze

Ą2l,a0

ż

18 145,11 zł
a,23 zł
175 29Ą,33 4

poniesionych kosztów;

Koszty działalności
131 305,16 zł
1 a25,66

- koszty

-

1c/a

6) Dane

przekazanego podatku odbiorcom

o źródłach zwiększenia i

stowarzyszenie nie

zł

8 421 ,00 zł

6 612,00 zł
147 363.82zl

sposoble Wkorzystania funduszu statutowego;

tvvorzy funduszu stutowego,

7) Jeźeli jednostka posiada status organizacji pożytku publiczrlego, zamieszcza

w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów

i

Stowarzyszanle poslada statutu organizacjl pożytiiu pub|icznego,

8) lnne informacje niż wymienione

w pkt 1-7,

jeżeli mogłyby w istatny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji najątkowej i finansowej oraz wynik

Stowarzy§Zenje otrzymało darowizny od osób pryWatnych i przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie edukacji i dzlałalnoscr kultura|nej ( §typendia dla
uZdolnionej młodzieźy),o1rzymało także dotację na organizację wydarzenia kulturaInego "uroczvstość upamiętnia]aca J.Przyborę"lnformację o okzymanych
c]alowiznach uOub|lcżniamy w ramach ,.]jawnienia całego sprawozcanla |inansowego
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