SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2020-01-01 - 2020-12-31
data sporządzenia
2021-03-30

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
1. Dane identyfikujące jednostkę
Nazwa firmy

STOWARZYSZENIE ISĄG

Siedziba
Województwo
Powiat
Gmina

Warmińsko-mazurskie
Łukta
Łukta

Miejscowość
Adres
Kod kraju

Łukta

Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
9499Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
KodPKD
indziej niesklasyfikowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
2020-01-01 - 2020-12-31

4. Dane łączne
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą
wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:
Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

kontynuowania

działalności

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości
A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim
ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości
określonych ustawą o rachunkowości oraz odrębnych przepisów regulujących zasady gospodarki
finansowej fundacji.
Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie w formie uproszczonej określonej przepisami
Rozporządzenia Ministra Finansów dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.
Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające
na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne z zasadami memoriału,
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Stowarzyszenie posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej.
Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana
jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Wynik finansowy netto za rok obrotowy - wykazuje się różnicą pomiędzy przychodami kosztami za
dany rok obrotowy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Isąg z siedzibą w Pelnik 14 zostało sporządzone zgodnie z
Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek
niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej (zwane w dalszej
treści Rozporządzeniem).
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o
rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik
finansowy.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki
jednostki

BILANS
Lp
B
III

AKTYWA

Bieżący okres

Poprzedni okres Lp

PASYWA

Bieżący okres Poprzedni okres

567,47

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

567,47

Inwestycje krótkoterminowe

567,47

VI

Zysk (strata) netto

567,47

Środki pieniężne

567,47

PASYWA RAZEM

567,47

AKTYWA RAZEM

567,47

AKTYWA OBROTOWE

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
WERSJA PORÓWNAWCZA
Lp

Treść / wyszczególnienie

Bieżący okres

Poprzedni okres

A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W
TYM:

90.087,49

45.585,43

B

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

89.520,02

45.564,97

D

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

E

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

I

ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G–H)

567,47

L

ZYSK (STRATA) NETTO (I–J–K)

567,47

0,22
20,68

