
wizualizacja sprawozdania

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2021-01-01

Data końcowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania 
finansowego

2022-06-30

Kod Sprawozdania: SprFinOpWZlotych

Kod Systemowy SFJOPZ (1)

Wersja Schemy 1-2

Wariant Sprawozdania 1

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

Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa i siedziba

Nazwa Firmy
Polskie Forum Akademicko-
Gospodarcze

Siedziba podmiotu

Województwo Mazowieckie

Powiat Warszawa

Gmina Mokotów

Miejscowość Warszawa

Adres

Adres

Kraj PL

Województwo Mazowieckie

Powiat Warszawa

Gmina Mokotów

Nazwa ulicy Wołoska
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Numer budynku 141

Numer lokalu 403

Nazwa miejscowości Warszawa

Kod pocztowy 02-507

Nazwa urzędu pocztowego Warszawa

Identyfikator podatkowy NIP 5261737943

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla 
jednostek wpisanych do Krajowego 
Rejestru Sądowego.

0000115475

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 2021-01-01

Data do 2021-12-31

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie 
finansowe zostało sporządzone przy 
założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć 
przyszłości: "Tak" - sprawozdanie 
sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności, "Nie" - 
sprawozdanie zostało sporzadzone 
przy zalożeniu, że działalność nie 
będzie kontynuowana

Tak

Wskazanie, czy nie istnieją 
okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez nią 
działalności: "Tak" - Brak 
okoliczności wskazujących na 
zagrożenie kontynuowania 
działalności; "Nie" - Wystąpiły 
okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania 
działalności

Tak
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Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo 
wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji),

Organizacja 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.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowych ustalany jest z 
uwzględnieniem wyodrębnienia 
rodzajów działań określonych w 
ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.

ustalenia sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego

Organizacja sporządza 
sprawozdanie finansowe 
dlaorganizacji pozarządowych, 
określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, zgodnie z 
załącznikiem 6 do ustawy o 
rachunkowości.
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Aktywa razem 65848.11 58975.03 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Pasywa razem 65848.11 58975.03 -

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

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

622.28 618.37 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Zysk (strata) 
netto (M - N)

622.28 618.37 -

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości
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Opis

Opis informacja dodatkowa

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem. InfDod2021.pdf


