
                            

 

 

 

                                   Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

                                             „Królewskie Ponidzie” za rok 2019 r. 

 

 

1) Firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym     

           rejestrze sądowym albo ewidencji. 

            1)Nazwa: ”Królewskie Ponidzie” Lokalna  Grupa Działania na mocy Uchwały Walnego    

               Zebrania Członków Stowarzyszenia „G 5 '' nr 5/2015 z dnia 27.02.2015 w sprawie   

                uchwalenia zmian w statucie Stowarzyszenia „G5'' 

            2)Siedziba i adres podmiotu: Ul. Grotta 3, 28-100 Busko-Zdrój na mocy Uchwały Walnego   

               Zebrania Członków Stowarzyszenia „G 5'' nr 5/2015 z dnia 27.02.2015 w sprawie                

                uchwalenia zmian w statucie Stowarzyszenia „G 5''. 

            3)KRS 0000285456 z dn. 27.07.2007 r. 

 

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki , jeżeli jest ograniczony. 

         Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony. 

 

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym. 

            Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 1.01.2019-31.12..2019 r. 

 

4) Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek 

 o których mowa  w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń. 

           „Królewskie Ponidzie” stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla        

           jednostek o których mowa w art.3 ust.2 ustawy  o działalności pożytku publicznego 

           i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych oraz jednostek o których mowa 

           w art.3 ust.3 pkt.1 i 2 tej ustawy: sporządza sprawozdanie wg załącznika 6 ustawy o        

           rachunkowości. 

 

5) Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć  

przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie  kontynuowania 

przez nią działalności. 

           Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności         

           przez LGD w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na   

           zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. 

 

6) Omówienie przyjętych  zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów 

i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu 

sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia 

jednostce prawo wyboru. 

            Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: 

                       1)środki trwałe-wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, 

                       2)kapitały(fundusze) własne -wartości nominalnej. 

           LGD posiada środki trwałe podlegające amortyzacji . Środki trwałe amortyzuje się metodą       

           liniową ,przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od   

          osób prawnych. 

 


