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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 ŚWIĘTOKRZYSKA SIEĆ LGD

Województwo Świętokrzyskie

Powiat kielecki

Gmina Daleszyce

Siedziba

Miejscowość Daleszyce

Adres

Kod kraju PL

Województwo Świętokrzyskie

Powiat kielecki

Gmina Daleszyce

Ulica pl. Staszica

Nr budynku 6

Nr lokalu

Miejscowość Daleszyce

Kod pocztowy 26-021

Adres

Poczta Daleszyce

NIP 6572911154

KRS

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)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidzian
y ustawą o rachunkowości. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych, podmiot przyjął następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1 500 zł
podmiot zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł, podmiot jednocześnie wprowadza
składnik do ewidencji pozabilansowej, b) składniki majątku o wartości początkowej od 1 500 zł do 3 500 zł podmiot
zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych
aktywów. Od tego rodzaju składników majątku podmiot dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub
umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3 500 zł
podmiot zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej
tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego
składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, d) na każdy dzień bilansowy
dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności każdego składnika (tj. środka trwałego
i wartości niematerialnej i prawne). Zmiana przyjętego okresu skutkuje zmianą kwoty dokonywanych odpisów
amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia następnego roku obrotowego, e) odpisów amortyzacyjnych od
maszyn i urządzeń podmiot dokonuje metodą degresywną, f) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych
przekraczające wartość 3 500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3 500
zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu 3. Podmiot użytkuje środki transportu otrzymane na
podstawie umowy leasingu operacyjnego spełniającej warunki leasingu finansowego. Przedmiotu leasingu zostały
przyjęte na stan środków trwałych i ujęte w księgach rachunkowych. Do rozliczenia opłat leasingowych jednostka
stosuje uregulowania zawarte w KSR nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa". 4. Towary handlowe objęte są ewidencją
ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. 5. Nie
kompensuje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

ustalenia wyniku finansowego

1. Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy” następuje przeniesie
nie (przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi
przychodami oraz strat i zysków nadzwyczajnych, a także podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń
wpływających na wynik. 2. Jeżeli konto "wynik finansowy” wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto firmy za
rok obrotowy. Saldo Wn konta "wynik finansowy” jest informacją o stracie netto. 3. Saldo Wn lub Ma wykazujemy
w pasywach bilansu firmy, w pozycji - zysk (strata) netto - odpowiednio, jako wielkość dodatnia (zysk) lub wielkość
ujemna (strata). 4. Kwota zysku lub straty wykazana w tej pozycji bilansu musi odpowiadać kwocie zysku (straty) netto
wykazanego w rachunku zysków i strat.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01-01-2020 - 31-12-2020. 2. Czas trwania podmiotu jest nieograniczony.
3. Przyjęty w podmiocie rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych
miesięcy kalendarzowych. 4. Sprawozdanie finansowe podmiotu nie podlega obowiązkowi badania na podstawie art.
64 ust. 1 ustawy o rachunkowości. 5. Sprawozdanie finansowe podmiotu sporządzono przy założeniu kontynuowa
nia działalności gospodarczej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które
wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez podmiot działalności.

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 84 284,71 77 613,28 -

• Aktywa obrotowe 84 284,71 77 613,28 -

•• Należności
krótkoterminowe

200,02 0,02 -

•• Inwestycje
krótkoterminowe

84 084,69 77 613,26 -

Pasywa razem 84 284,71 77 613,28 -

• Fundusz własny 84 184,71 77 613,28 -

•• Fundusz statutowy 23 323,26 23 323,26 -

•• Zysk (strata) z lat
ubiegłych

54 290,02 0,00 -

•• Zysk (strata) netto 6 571,43 54 290,02 -

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

100,00 0,00 -

•• Zobowiązania
krótkoterminowe

100,00 0,00 -
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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

105 100,00 158 385,43 -

• Przychody z nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

0,00 94 844,45 -

• Przychody z odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

94 900,00 43 340,98 -

• Przychody z pozostałej
działalności statutowej

10 200,00 20 200,00 -

Koszty działalności
statutowej

98 528,57 103 700,04 -

• Koszty nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

0,00 99 600,04 -

• Koszty odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

98 528,57 4 100,00 -

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

6 571,43 54 685,39 -

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

6 571,43 54 685,39 -

Pozostałe przychody
operacyjne

0,00 64,11 -

Koszty finansowe 0,00 459,48 -

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

6 571,43 54 290,02 -

Zysk (strata) netto (M -
N)

6 571,43 54 290,02 -
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Informacja dodatkowa

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

Swietokrzyska_Siec_LGD_informacja_dodatkowa2020.
xls

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 6


