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Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku 
obrotowym zgodnie z dokumentacją przyję tych zasad (polityki) rachunkowości. Wykazane w 
bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny 
wynikających z przyjętych zasad rachunkowości. Amortyzacja środków trwałych dokonywana 
jest metodą liniową przy zastosowaniu zasady, że wszystkie środki trwałe i wartości 
niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł będą amortyzowane jednorazowo w miesiącu 
przekazania do używania, tj. w 100%. Natomiast powyżej kwoty 10 000 zł  - odpisy 
amortyzacyjne dokonywane są według stawek wynikających z załącznika do ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych. Koszty ujmowane są w momencie ich poniesienia, zgodnie z 
zasadą memoriału. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując 
jednakowego grupowania opercji gospodarczych. Ustala się wynik finansowy i sporządza 
sprawozdanie finansowe, aby informacje z nich wynikające były porównywalne w kolejnych 
latach.                                                                                             
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Wynik finansowy netto jest ustalany na dzień bilansowy na koncie 86 "Wynik finansowy". 
Oblicza się go jako różnicę pomiędzy sumą przychodów i zysków osiągniętych w danym 
okresie sprawozdawczym a sumą kosztów i strat poniesionych na uzyskanie tych przychodów.            
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Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zł i gr, na zasadach określonych przepisami 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351) oraz 
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości dla niektórych jednostek 
nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. z 15 
listopada 2001 r. nr 137 poz. 1539 z póź.zm.) . Punktem wyjściowym do sporządzenia 
sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu 
zgodności analityki z syntetyka oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami 
księgi głównej. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po 
uwzględnieniu sald zostaly wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym. Dowody 
księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio
sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane. Sprawozdanie 
finansowe podpisuje Zarząd oraz księgowa Stowarzyszenia.
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Informacja dodatkowa
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Opis:
Informacja dodatkowa:

Informacja dodatkowa powinna zawierać nieobjęte bilansem oraz rachunkiem zysków i strat informacje i
wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności:
1) informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i
formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo - nie dotyczy;

2) informacje o kwotach 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 wszelkiego rodzaju,
ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii - nie dotyczy;

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

Aktywa:  Należności krótkoterminowe – 2,00zł,
  Inwestycje krótkoterminowe  –  520 325,61zł.
Pasywa:  Fundusz statutowy – 50 463,69zł, 
  Zysk (strata) netto – 469 498,61zł,
  Zobowiązania krótkoterminowe – 365,31zł. 

4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności
informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji
pochodzących ze środków publicznych :

składki członkowskie – 144 510,00zł,
dotacje – 722 548,23zł.

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów

koszty działalności podstawowej – 80,00zł,
koszty działania – wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  - 297 927,76zł, 
koszty projektu współpracy ŚWiAT – 99 551,86zł,
 
6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
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Fundusz statutowy był wykorzystywany na realizację celów statutowych.

7) jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na
temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - nie dotyczy;

8) inne informacje niż wymienione w pkt. 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w
załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki - nie dotyczy.
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