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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.    Dane jednostki

Nazwa:

Siedziba:

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "ROZTOCZE"

RYNEK 3/2A, 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP:  9211975565 

KRS:  0000289491 
Numer we właściwym rejestrze sądowym:

2.    Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy

3.    Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

5.    Polityka rachunkowości
Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Ustalenia wyniku finansowego:

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

/Wycena aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy przeprowadzana jest
w sposób określony w art. 28 ust. 1 pkt 1-10 ustawy o rachunkowości. :
a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia .
b) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
c)należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady
ostrożności (oprócz wymienionych w pk i)

Stowarzyszenie stosuje porównawczy wariant rachunku zysków i strat . Na jego podstawie
ustala wynik finansowy roku obrotowego.

Sprawozdanie finansowe w  sporządzane jest za rok obrotowy i podatkowy, który pokrywa się z rokiem 
kalendarzowym i trwa kolejne 12 m-cy pełnych kalendarzowych i obejmuje:
- informację do bilansu , sporządzoną na 31.12.2020 r.
- bilans za okres od 01.01.2020  do 31.12.2020 , sporządzony na dzień 31.12.2020
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 , sporządzony na dzień 31.12.2020

6.    Dodatkowe informacje uszczegóławiające

4.    Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.
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Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "ROZTOCZE"
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020



Nie dotyczy.
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Kwota na dzień 
kończący poprzedni 

rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący bieżący 

rok obrotowy

Aktywa Dane w PLN

BILANS

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

240 261,40 B. Aktywa obrotowe

31 571,21 I. Zapasy

133 600,80 II. Należności krótkoterminowe

75 089,39 III. Inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

240 261,40 AKTYWA RAZEM
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący 

rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 

rok obrotowy

238 845,68 A. Fundusz własny

I. Fundusz statutowy

62 349,97 II. Pozostałe fundusze

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

176 495,71 IV. Zysk (strata) netto

1 415,72 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

1 415,72 III. Zobowiązania krótkoterminowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

240 261,40 PASYWA RAZEM
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Kwota za bieżący 
rok obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

279 190,76 A. Przychody z działalności statutowej

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

279 190,76III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

110 672,64 B. Koszty działalności statutowej

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

110 672,64III. Koszty pozostałej działalności statutowej

168 518,12 C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)

D. Przychody z działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)

G. Koszty ogólnego zarządu

168 518,12 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)

8 254,68I. Pozostałe przychody operacyjne

300,00J. Pozostałe koszty operacyjne

22,91K. Przychody finansowe

L. Koszty finansowe

176 495,71 M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)

N. Podatek dochodowy

176 495,71 O. Zysk (strata) netto (M – N)
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
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INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN
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