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Rzeczowe aktywa trwale – wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia
pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.
Środki pieniężne – wykazuje się w wartości nominalnej.
Należności stanowiące składnik aktywów jednostki, zalicza się do ogółu kontrolowanych przez
jednostkę zasobów majątkowych o wiarygodnie określonej wartości, powstałych w wyniku
przeszłych zdarzeń. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej
zapłaty z zachowaniem ostrożności oraz z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość
należności.
Należności i roszczenia w walucie polskiej wykazuje się w księgach rachunkowych według
wartości nominalnej – w kwotach brutto, to jest wraz z naliczonym podatkiem VAT.
Należności krótkoterminowe. Do należności krótkoterminowych, stanowiących aktywa
obrotowe zalicza się wszystkie należności z tytułu dostaw i usług niezależnie od umownego
terminu wymagalności oraz z pozostałych tytułów, wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia
bilansowego.
Należności długoterminowe są płatne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy oraz zaliczane te
należności, które spełniają warunki zaliczenia do aktywów finansowych wykazuje się w
aktywach trwałych.
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami krajowymi – wycenia się wg wartości nominalnej, na
dzień bilansowy należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami zagranicznymi – księgowane są zarówno w walucie
polskiej (PLN) jak i walucie obcej. Do wyceny należności w walucie obcej przyjmuje się kurs
średni NBP ogłoszony w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wystawienie faktury.
Zobowiązania są to obowiązki jednostki do świadczeń, które spowodują wykorzystanie już
posiadanych lub przyszłych jej aktywów.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług zalicza się w całości, niezależnie od umownego terminu
ich zapłaty, do zobowiązań krótkoterminowych. Pozostałe zobowiązania dzieli się na długoi
krótkoterminowe, analogicznie jak należności. Zobowiązania o charakterze rezerw i rozliczeń
międzyokresowych podlegają również podziałowi na długo- i krótkoterminowe.
Zobowiązania warunkowe - występujące wtedy, gdy obowiązek wykonania świadczenia
zachodzi dopiero w razie zaistnienia określonych zdarzeń w przyszłości, nie są wykazywane w
bilansie.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty z
uwzględnieniem zasady ostrożności wyceny.
Międzyokresowe rozliczenia kosztów. Rozliczenia międzyokresowe czynne ewidencjonowane
są wydatki poniesione lub zarachowane w roku obrotowym, a dotyczące roku przyszłego lub
lat następnych. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dotyczą wydatków poniesionych
z góry na poczet kosztów następnych okresów.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dotyczą kosztów danego okresu
udokumentowanych w okresach późniejszych.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują środki pieniężne otrzymane w ramach
dotacji na realizację celów statutowych Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych kwoty
zwiększają stopniowo przychody.
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Przychody z działalności obejmują przychody z działalności statutowej - nieodpłatne i
odpłatnej.
Koszty działalności obejmują koszty realizacji zadań statutowych poniesione w wyniku
realizacji zadań określonych statutem jednostki.
Przychody finansowe - są to przychody osiągane z operacji finansowych a w szczególności
obejmują: odsetki od lokat na rachunku bankowym, odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie, dodatnie
różnice kursowe, oprocentowanie środków na rachunkach bankowych.
Koszty finansowe - są to koszty operacji finansowych, obejmują zapłacone odsetki, w tym
odsetki za zwłokę w zapłacie, odsetki od kredytów i pożyczek.
Wynik finansowy - stanowi różnicę pomiędzy przychodami z działalności statutowej a kosztami
realizacji działań statutowych, powiększonych o pozostałe przychody, przychody finansowe i
zyski nadzwyczajne oraz zmniejszonych o pozostałe koszty, koszty finansowe i straty
nadzwyczajne.
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Jednostka sporządza roczne sprawozdanie finansowe na dzień kończący rok obrotowy (na
31 grudnia), obejmujące:
– bilans (wg załącznika nr 6 do ww. ustawy);
– rachunek zysków i strat (wg załącznika nr 6 do ww. ustawy);
– informacje uzupełniające do bilansu (wg załącznika nr 6 do ww. ustawy).
tj. dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o
których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy.
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"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. 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.

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

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.

zł

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

