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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 Zielona Dolina Odry i Warty

Województwo Lubuskie

Powiat słubicki

Gmina Górzyca

Siedziba

Miejscowość Górzyca

Adres

Kod kraju PL

Województwo Lubuskie

Powiat słubicki

Gmina Górzyca

Ulica 1 Maja

Nr domu 1B

Nr lokalu

Miejscowość Górzyca

Kod pocztowy 69-113

Adres

Poczta Górzyca

Numer we właściwym rejestrze sądowym
albo ewidencji

0000354054

Data od 2018-12-31Wskazanie okresu objętego
sprawozdaniem finansowym Data do 2018-12-31

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

Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami
ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenim Ministra
Finansów z dnia 15.11.2001r. (ze zmnianami).Przyjęte
zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób
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pozostawia jednostce
prawo wyboru, w tym:

ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych
jednakowego grupowania operacji gospodarczych,
jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik fi
nansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak,
aby za kolejne lata informacje z nich wynikające b
yły porównywalne.Przyjęte zasady dokonywania
odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od
środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych - zgodnie ze stawkami przewidziany
mi w wykazie rocznych stawek amortyzacyjny
ch. Przyjęte zasady wyceny inwestycji i zapasów
według rzeczywistych kosztów poniesionych na
ich nabycie. Zasady dokonywania odpisów aktuali
zujących wartość aktywów – aktualizacje wartości
aktywów przeprowadzono w oparciu o otrzymane od k
ontrahentów dokumenty rozliczeniowe.

metod wyceny aktywów
i pasywów (także
amortyzacji),

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących
zasad: - wartości niematerialne i prawne wycenia się
według rzeczywistych kosztów ich uzyskania, - środki
trwałe wycenia się według kosztów zakupu.

ustalenia wyniku
finansowego oraz
sposobu sporządzenia
sprawozdania
finansowego w zakresie,
w jakim ustawa
pozostawia jednostce
prawo wyboru

Wynik finansowy ustala się i sporządza sprawozdanie
finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich
wynikające były porównywalne.
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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 332 968,30 389 363,82 -

• Aktywa trwałe 2 146,19 2 926,63 -

•• Rzeczowe aktywa
trwałe

2 146,19 2 926,63 -

• Aktywa obrotowe 330 822,11 386 437,19 -

•• Należności kró
tkoterminowe

3 465,00 0,00 -

•• Inwestycje kró
tkoterminowe

327 357,11 386 437,19 -

Pasywa razem 332 968,30 389 363,82 -

• Fundusz własny 246 173,29 364 944,22 -

•• Fundusz statutowy 364 944,22 691 903,42 -

•• Zysk (strata) netto -118 770,93 -326 959,20 -

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

86 795,01 24 419,60 -

•• Zobowiązania k
rótkoterminowe

86 795,01 24 419,60 -
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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 dz
iałalności sta
tutowej

342 720,09 72 722,00 -

• Przychody z ni
eodpłatnej działalności
pożytku publicznego

272 809,09 72 722,00 -

• Przychody z pozostałej
działalności statutowej

69 911,00 0,00 -

• [PU]: Przychody z dzia
łalności gospodarczej

69 911,00 0,00 -

Koszty działalności
statutowej

461 717,99 399 685,58 -

• Koszty nieodpłatnej
działalności pożytku p
ublicznego

460 512,55 399 685,58 -

• Koszty pozostałej
działalności statutowej

1 205,44 0,00 -

Zysk (strata)
z działalności
operacyjnej (C + F -
G)

-118 997,90 -326 963,58 -

Pozostałe przy
chody operacyjne

226,97 0,00 -

Przychody fina
nsowe

0,00 4,38 -

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

-118 770,93 -326 959,20 -

Zysk (strata) netto
(M - N)

118 770,93 326 959,20 -
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Informacje uzupełniające do bilansu: 1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych,
w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lu
b zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem c
harakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania
dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane
odrębnie, nie dotyczy 2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów
administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania,
głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych,
a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń ws
zelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii, nie dotyczy 3)
o udziałach (akcjach) własnych, w tym: a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnyc
h dokonanego w roku obrotowym, b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz
zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominal
nej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (ak
cje) reprezentują, c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych
udziałów (akcji), d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalne
j, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również
część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują - nie dotyczy
jednostki 4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach - środki trwałe  - 3 902,18
- pozostałe środki trwałe  - 3 359,50 - umorzenie środków trwałych - 1 755,99 -
umorzenie pozostałych środków trwałych - 3 359,50 5) informacje o strukturze zre
alizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł 342.720,09zł a. dotacje - 272.809,09
zł b. działalność gospodarcza - 69.911,00zł 6) informacje o strukturze kosztów 1.
koszty administracyjne  1.205,44zł - usługi obce - 75,00zł (bankowe, pocztowe) -
opłata sądowa  - 350,00zł - amortyzacja - 780,44 zł 2. koszty statutowe  460.512,55 z
ł - dotyczą realizacji zadań statutowych zgodnie z pozyskanymi dotacjami i harmono
gramem wydatków. 7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową
organizacji
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