
Zakres informacji wykazywanych w srpawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 Ustawy, dla jednostek, o których mowa w art. 
3 Ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (…)

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 01/01/2019

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 31/12/2019

Data sporządzenia sprawozdania finansowego 28/04/2020

KodSprawozdania SprFinOpWZlotych

WariantSprawozdania 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa i siedziba

Nazwa firmy CENTRUM JANA PAWŁA II

Siedziba podmiotu

Województwo lubelskie

Powiat LUBLIN

Gmina LUBLIN

Miejscowość LUBLIN

Identyfikator podatkowy NIP 9462617449

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

Adres

Adres polski

Kraj
PL
POLSKA

Województwo lubelskie

Powiat LUBLIN

Gmina LUBLIN

Nazwa ulicy PR.ST.WYSZYŃSKIEGO

Numer budynku 2

Numer lokalu

Nazwa miejscowości LUBLIN

Kod pocztowy 20-951

Nazwa urzędu pocztowego LUBLIN
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Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01/01/2019

Data do 31/12/2019

Założenie kontynuacji działalnności

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

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

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie 
kontynuowania działalności

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),

Składniki majątku Organizacji wykazane w bilansie na dzień 31.12.2019r. wycenione zostały następująco : środki 
finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej, należności i zobowiązania - w kwotach 
wymagalnych do zapłaty.

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 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

pozostałe

Bilans

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Aktywa razem

Kwota na dzień kończący 
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący 
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane 
porównawcze za poprzedni 
rok obrotowy

Aktywa razem 88 549,74 29 997,08

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe

Należności długoterminowe

Inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 88 549,74 29 997,08

Zapasy

Należności krótkoterminowe 1 209,61 4 609,61

Inwestycje krótkoterminowe 87 242,96 25 203,83

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 97,17 183,64

Należne wpłaty na fundusz statutowy
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Pasywa razem

Kwota na dzień kończący 
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący 
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane 
porównawcze za poprzedni 
rok obrotowy

Pasywa razem 88 549,74 29 997,08

Fundusz własny 87 972,59 26 898,95

Fundusz statutowy 22 659,91 22 659,91

Pozostałe fundusze

Zysk (strata) z lat ubiegłych 4 239,04 0,00

Zysk (strata) netto 61 073,64 4 239,04

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 577,15 3 098,13

Rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe 577,15 3 098,13

Rozliczenia międzyokresowe

Rachunek zysków i strat

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

Przychody z działalności statutowej 148 516,40 131 676,40

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

128 516,40 131 676,40

Przychody z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

20 000,00 0,00

Przychody z pozostałej działalności statutowej

Koszty działalności statutowej 66 356,36 90 973,65

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

66 356,36 90 973,65

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

Koszty pozostałej działalności statutowej

Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) 82 160,04 40 702,75

Przychody z działalności gospodarczej

Koszty działalności gospodarczej

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

Koszty ogólnego zarządu 19 574,73 36 633,41

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) 62 585,31 4 069,34

Pozostałe przychody operacyjne 0,00 7,00

Pozostałe koszty operacyjne 1 655,80 0,00
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Przychody finansowe 145,03 162,91

Koszty finansowe 0,90 0,21

Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) 61 073,64 4 239,04

Podatek dochodowy

Zysk (strata) netto (M - N) 61 073,64 4 239,04

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Informacja dodatkowa

Opis Informacja dodatkowa

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem. dod_inf.pdf
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