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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 Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński

Województwo Mazowieckie

Powiat legionowski

Gmina Legionowo

Siedziba

Miejscowość Legionowo

Adres

Kod kraju PL

Województwo Mazowieckie

Powiat legionowski

Gmina Legionowo

Ulica gen. Władysława Sikorskiego

Nr budynku 11

Nr lokalu 413

Miejscowość Legionowo

Kod pocztowy 05-119

Adres

Poczta Legionowo

NIP 5361879660

KRS 0000349416

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)

Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się następujące kategorie: • cena nabycia, • kwota wymaganej zapłaty lub
wymagająca zapłaty. Cena nabycia (art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości) to cena zakupu składnika aktywów,
obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku
akcyzowego. Kwota wymaganej (wymagająca) zapłaty jest to kwota wyrażona w złotych należności, której zapłaty
przez kontrahenta według stanu na dzień bilansowy oczekuje jednostka lub kwota zobowiązania która powinna
zostać zapłacona kontrahentowi. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o
odpisy amortyzacyjne. Okres, stawki i metody amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego do ewidencj
i na podstawie stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych. Środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej.

ustalenia wyniku finansowego

Na wynik finansowy netto składają się: 1) wynik z działalności statutowej, który powstaje z różnicy pomiędzy
przychodami nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (składki członkowskie, dotacje, darowizny), kosztami tych
działalności, 2) zysk/strata brutto powstająca w wyniku dodania do wyniuku z działalności statutowej przychodów z
działalności operacyjnej oraz przychodów finansowych pomniejszonych odpowiednio o pozostałe koszty operacyjne
oraz koszty finansowe. Przychody i koszty statutowe prowadzi się w ujęciu na poszczególne projekty i zadania.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do
ustawy o rachunkowości.

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 1 504 737,33 1 322 559,87 -

• Aktywa trwałe 0,00 1 038,66 -

•• Rzeczowe aktywa
trwałe

0,00 1 038,66 -

• Aktywa obrotowe 1 504 737,33 1 321 521,21 -

•• Należności
krótkoterminowe

0,00 19 238,58 -

•• Inwestycje
krótkoterminowe

1 474 737,33 1 302 282,63 -

•• Krótkoterminowe
rozliczenia międzyokreso
we

30 000,00 0,00 -

Pasywa razem 1 504 737,33 1 322 559,87 -

• Fundusz własny 928 269,32 704 867,12 -

•• Fundusz statutowy 704 867,12 551 964,41 -

•• Zysk (strata) netto 223 402,20 152 902,71 -

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

576 468,01 617 692,75 -

•• Zobowiązania
krótkoterminowe

576 468,01 617 692,75 -
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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

750 139,20 784 266,02 -

• Przychody z nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

750 139,20 784 266,02 -

Koszty działalności
statutowej

534 129,34 646 413,76 -

• Koszty nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

534 129,34 646 413,76 -

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

216 009,86 137 852,26 -

Pozostałe przychody
operacyjne

34 498,35 0,00 -

Pozostałe koszty
operacyjne

34 498,35 0,00 -

Przychody finansowe 7 392,34 15 283,91 -

Koszty finansowe 0,00 233,46 -

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

223 402,20 152 902,71 -

Zysk (strata) netto (M -
N)

223 402,20 152 902,71 -

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 5



Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis W załączeniu.

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

InformacjadodatkowadosprawozdaniaLGDZZ_2020.pdf
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