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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 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
RÓWNINY WOŁOMIŃSKIEJ

Województwo Mazowieckie

Powiat WOŁOMIŃSKI

Gmina TŁUSZCZ

Siedziba

Miejscowość TŁUSZCZ

Adres

Kod kraju PL

Województwo Mazowieckie

Powiat WOŁOMIŃSKI

Gmina TŁUSZCZ

Ulica WARSZAWSKA

Nr budynku 4

Nr lokalu

Miejscowość TŁUSZCZ

Kod pocztowy 05-240

Adres

Poczta TŁUSZCZ

NIP 1251520625

KRS 0000323145

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)

poniżej wskazano metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w zakresie jaki jednostka
może samodzielnie określić. Metody wyceny: środki trwałe wyceniono wg cen nabycia. Środki pieniężne wg wartości
nominalnej. Należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Amortyzację środków trwałych ustalono
metodą liniową. Od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niższej niż 10 tys. dokonano odpisów
amortyzacyjnych jednorazowo w momencie przyjęcia ich do użytkowania.

ustalenia wyniku finansowego

Na WF składają się wynik działalności operacyjnej w tym z tyt. pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
oraz wynik operacji finansowych. Składniki te dają wynik finansowy brutto, który po skorygowaniu o obowiązkowe
obiążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego stają się wynikiem finansowym netto. Jednostka
sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnycm wg załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zg. z ustawą o rachunkowości. Jendostka nie sporządza rachunku
przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym. Jednostka nie rozpoznała instrumentów finansowych
do których stosuje się Rozporządznie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania metod wyceny,
zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w
PLN.

pozostałe
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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 170 501,84 10 091,63 -

• Aktywa obrotowe 170 501,84 10 091,63 -

•• Należności
krótkoterminowe

167 317,12 0,00 -

•• Inwestycje
krótkoterminowe

3 184,72 10 091,63 -

Pasywa razem 170 501,84 10 091,63 -

• Fundusz własny -497 513,84 -382 051,71 -

•• Zysk (strata) z lat
ubiegłych

-833 550,20 0,00 -

•• Zysk (strata) netto 336 036,36 -382 051,81 -

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

668 015,68 392 143,34 -

•• Zobowiązania
krótkoterminowe

668 015,68 392 143,34 -
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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

801 051,11 1 094 757,08 -

• Przychody z nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

801 051,11 761 932,08 -

• Przychody z odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

0,00 332 825,00 -

Koszty działalności
statutowej

430 885,33 1 476 808,79 -

• Koszty nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

375 687,94 703 493,99 -

• Koszty odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

24 800,00 389 017,20 -

• Koszty pozostałej
działalności statutowej

30 397,39 384 297,60 -

Zysk (strata) z działaln
ości statutowej (A - B)

370 165,78 -382 051,71 -

Koszty ogólnego
zarządu

2 967,15 0,00 -

Zysk (strata) z działaln
ości operacyjnej (C + F
- G)

367 198,63 -382 051,71 -

Pozostałe przychody
operacyjne

155,00 0,00 -

Pozostałe koszty
operacyjne

12 626,82 0,00 -

Przychody finansowe 0,00 0,00 -

Koszty finansowe 18 690,45 0,00 -

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

336 036,36 -382 051,71 -

Zysk (strata) netto (M -
N)

336 036,36 -382 051,71 -
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis DODATKOWA

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

Bilans_2020_LGD_DODATKOWA.pdf
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