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

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
"JEDEN ŚWIAT"

Województwo Małopolskie

Powiat KRAKÓW

Gmina KRAKÓW

Siedziba

Miejscowość KRAKÓW

Adres

Kod kraju PL

Województwo Małopolskie

Powiat KRAKÓW

Gmina KRAKÓW

Ulica ŚCIEGIENNEGO

Nr budynku 89

Nr lokalu 28

Miejscowość KRAKÓW

Kod pocztowy 30-809

Adres

Poczta KRAKÓW

NIP 6793089505

KRS 0000281731

Data od 2020-01-01Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data do 2020-12-31

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

TAKZałożenie kontynuacji
działalności

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

TAK

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
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metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wycena odzwierciedla rzeczywisty stan posiadania organizacji. Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie
polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.

ustalenia wyniku finansowego

Jednostka prowadzi ewidencję i rozliczanie kosztów według rodzajów - na kontach zespołu 5 i sporządza rachunek
zysków i strat w wersji kalkulacyjnej.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe jest sporządzane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie finansowe
składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej.

pozostałe

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 3



Bilans 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

Aktywa razem 5 478,08 3 671,19 -

Pasywa razem 5 478,08 3 671,19 -
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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

Rachunek zysków i strat

Przychody z działalności
statutowej

162 351,00 207 356,17 -

Koszty działalności
statutowej

160 544,11 205 895,28 -

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

1 806,89 1 460,89 -

Zysk (strata) netto (M -
N)

1 806,89 1 460,89 -
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis INFORMACJA DODATKOWA STOWARZYSZENIA „JEDEN ŚWIAT” sporządzona na
dzień 31.12.2020 r. I Wprowadzenie 1. Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden
Świat” z siedzibą przy ul. Ściegiennego 89/28, 30-809 Kraków. Zostało zarejestrow
ane w KRS dnia 30.05.2007 r. pod numerem 0000281731. Stowarzyszeniu nadano
numer identyfikacyjny REGON 120507460 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP
6793089505. 2. Celem ogólnym Stowarzyszenia jest promowanie wiedzy i właściwych
postaw dotyczących problematyki HIV i AIDS oraz udzielanie wszechstronnej pomocy
osobom żyjącym z HIV i ich bliskim. Do celów szczegółowych należą: a) W zakresie
pomocy osobom żyjącym z HIV i ich bliskim: • udzielanie wsparcia emocjonalnego,
socjalnego, wartościującego, informacyjnego i duchowego, • działania zmierzające do
akceptacji społecznej i samoakceptacji, • promowanie seroneutralnego rodzicielstw
a, • podnoszenie kompetencji w zakresie tematyki HIV i AIDS osób zawodowo
zajmujących się pomaganiem, w szczególności personelu medycznego, psychologów,
pedagogów, terapeutów, pracowników socjalnych i duchownych, • reagowanie na
sposób przedstawiania zakażenia i osób zakażonych HIV w przestrzeni publicznej,
• inicjatywy usprawniające opiekę medyczną, • działania zmierzające do racjonali
zacji przepisów związanych z zakażeniem HIV. b) W zakresie promowania wiedzy
i właściwych postaw dotyczących problematyki HIV i AIDS: • podnoszenie wiedzy
społeczeństwa w zakresie HIV i AIDS, innych infekcji przenoszonych drogą płciową,
HBV, HCV oraz edukacji seksualnej, • Prowadzenie wszechstronnych działań profilak
tycznych z zakresu zakażeń HIV, HBV, HCV i innych infekcji przenoszonych drogą
płciową z naciskiem na treści antydyskryminacyjne w ogóle populacji, ze szczególn
ym uwzględnieniem populacji kluczowych, adolescentów, osób w wieku senioralnym
oraz innych populacji, do których działania profilaktyczne zwykle nie docierają, •
promowanie i zapewnienie dostępu do testowania w kierunku HIV, HBV, HCV i
innych infekcji przenoszonych drogą płciową, • podnoszenie kwalifikacji w zakresie
tematyki HIV i AIDS, HBV, HCV i innych infekcji przenoszonych drogą płciową oraz
edukacji seksualnej wśród osób zajmujących się profilaktyką i edukacją, • promowanie
zdrowia według definicji WHO, w tym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w duchu
pozytywnej seksualności, • kształtowanie w społeczeństwie postaw odpowiedzialn
ości, w szczególności odpowiedzialności za zdrowie. • Czas działania Stowarzysz
enia jest nieoznaczony. 3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01. do
31.12.2020 roku. 4. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy
założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Stowarzyszenie w okresie nie
krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Nie występują okoliczności wskazujące
na istnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie. 5. Skład
Zarządu Stowarzyszenia: Maria Brodzikowska – Prezes Zarządu, Stanisław Żołądek –
Wiceprezes Zarządu, Tomasz Suchocki – Skarbnik, Paweł Wuwer – Sekretarz Zarządu.
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