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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 MALBORSKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Województwo pomorskie

Powiat Malborski

Gmina Malbork M

Siedziba

Miejscowość Malbork

Adres

Kod kraju PL

Województwo pomorskie

Powiat Malborski

Gmina Malbork M

Ulica GŁOWACKIEGO

Nr budynku 111

Nr lokalu

Miejscowość Malbork

Kod pocztowy 82-200

Adres

Poczta MALBORK

NIP 5792254278

KRS 0000523605

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

NIE

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie
kontynuowania działalności
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Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

-Środki trwałe oraz watości niematerialne i prawne wg ceny nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe- w tym
roku nie występują -materiały ewidencjonuje się wg cen zakupu, odpisywane są w koszty w 100% z chwilą zakupu, -
umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wg stawek określonych w rozporządzeniu Ministra
Finansów z dn 17.01.1997 Dz.u nr 6 poz 35 z późniejsz zmianami w oparciu o plan amortyzacji zawierającej stawki
% rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych- w tym roku nie występują -środki pieniężne w kasie i banku
wycenianewg wartości nominalnej W trakcie roku nie dokonano zmian metod rachunkowości i wyceny. Nie wystąpiły
znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy prezentowany jest w jednym z elementów sprawozdania finansowego - w rachunku wyników.
Stanowi on różnicę między przychodami a kosztami. Dodatni wynik jest prezentowany, jako różnica zwiększają
ca przychody roku następnego, wynik ujemny, jako różnica zwiększająca koszty roku następnego. Dodatnią
różnicę Stowarzyszenie może zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego. Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku dochody Stowarzyszenia przeznaczone na realizację
celów statutowych są wolne od podatku. Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

• Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania w myśl art.64 ust.1 ustawy
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. • Stowarzyszenie nie ustala rezerw z tytułu
odroczonego podatku dochodowego w związku z art. 37 ust. 10 Ustawy o rachunkowości. • Stowarzyszenie nie
wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia. • Stowarzyszenie sporządza
bilans i rachunek zysków i strat w zakresie ustalonym w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości • Stowarzyszenie
nie sporządza informacji dodatkowej, lecz informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 6 do ustawy.
• Stowarzyszenie nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym • Stowarzyszenie nie sporządza
rachunku przepływów pieniężnych

pozostałe

NIE DOTYCZY
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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 0,00 0,00 -

Pasywa razem 0,00 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

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

0,00 0,00 -

Zysk (strata) netto (M -
N)

0,00 0,00 -
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

Rzis.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis BILANS

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

Bilans.pdf
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