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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 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo
Izerskie

Województwo Dolnośląskie

Powiat Lwówecki

Gmina Gryfów Śląski

Siedziba

Miejscowość Ubocze

Adres

Kod kraju PL

Województwo Dolnośląskie

Powiat Lwówecki

Gmina Gryfów Śląski

Ulica

Nr budynku 300

Nr lokalu

Miejscowość Ubocze

Kod pocztowy 59-620

Adres

Poczta Gryfów Śląski

NIP 6161528117

KRS 0000313477

Data od 2019-01-01Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data do 2019-12-31

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 pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
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metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Jednostka rezygnuje z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i
pasywów w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na znane jednostce ryzyko,
grożące straty oraz skutki innych zdarzeń (art.7 ust. 2b uor) 2. Jednostka odstępuje od ustalania aktywów i rezerw z
tyt. odroczonego podatku dochodowego (art. 37, ust. 10 uor), 3. Sprawozdanie finansowe nie podlega corocznemu
badaniu na podstawie art 64. ust. 1 ustawy o rachunkowości. Jednostka zatem nie sporządza rachunku przepływów
pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

ustalenia wyniku finansowego

1. Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne wycenia się, w zależności od sposobu
ich nabycia (wytworzenia) i późniejszego wykorzystania według: o cen nabycia, o kosztów wytworzenia, o wartości
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyz
acyjne) oraz o ewentualne odpisy aktualizacyjne z tytułu trwałej utraty ich wartości a) Jednostka dokonuje odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych według zasad określonych w przepisach podatkowych –
art. 32 ust. 7 uor b) Wartość początkową środków trwałych stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytwo-rzenia środka
trwałego powiększają koszty jego ulepszenia: przebudowy, rozbudowy, modernizacji i rekonstrukcji – powodujące,
po zakończeniu ulepszenia, przewyższenie wartości użytkowej danego środka trwałego w stosunku do wartości
posiadanej przy przyjęciu do użytkowania, mierzonej okresem użytkowania, zdolnością, wytwórczą, jakością
uzyskiwanych produktów, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. c) Wartość początkową środków trwałych
zmniejszają dokonywane odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) w celu uwzględnienia utraty ich wartości wskutek
użytkowania lub upływu czasu. d) Wartość początkowa i dokonane dotychczas odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne
) mogą, na podstawie odrębnych przepisów, podlegać aktualizacji wyceny do wartości księgowej netto nieprzekracza
jącej wartości godziwej danego środka trwałego, której umorzenie (zamortyzowanie) w przewidywanym okresie
dalszego użytkowania jest ekonomicznie uzasadnione. e) Różnica wartości netto środka trwałego wynikająca z
dokonanej aktualizacji wyceny podlega przeniesieniu na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny; wartość ta nie
może być przeznaczona do podziału. f) Umorzenia (amortyzacja) środków trwałych dokonywane są na zasadzie
planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. g) Rozpoczęcie
umorzeń (amortyzacji) następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym obiekt przyjęto do użytkowania
a ich zakończenie z miesiącem zrównania wartości umorzeń (amortyzacji) z wartością początkową danego środka
trwałego lub przeznaczenia go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru, z ewentualnym uwzględnien
iem przewidzianej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. h) Na dzień przyjęcia środka
trwałego do użytkowania ustala się metodę i stawkę odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych). Ustalona metoda
i stawka umorzeniowa (amortyzacyjna) powinny być okresowo weryfikowane przez zastosowanie odpowiedniej
korekty odpisów na następne lata obrotowe. i) Ustalając okres umorzeń (amortyzacji) i roczną stawkę umorzeniową
(amortyzacyjną) uwzględnia się czasookres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, na który mogą wpłynąć w
szczególności: o liczba zmian użytkowania środka trwałego, o tempo postępu techniczno-ekonomicznego, o wydajno
ść środka trwałego mierzona liczbą godzin użytkowania, liczbą wytwarzanych produktów lub innym miernikiem, o pra
wne lub inne ograniczenia czasookresu użytkowania środka trwałego, o cenę sprzedaży netto istotnej pozostałości
środka trwałego przewidywana przy jego likwidacji. j) Umorzeń (amortyzacji) środków trwałych o niskiej jednostko
wej wartości początkowej nieprzekraczającej, dokonuje się w sposób następujący: o do 1000,00 zł będą ujmowane
w kosztach zużycia materiałów i równolegle w ewidencji pozabilansowej, o powyżej 1000,00 zł do 5000,00 zł będą
ujmowane w ewidencji środków trwałych i będą podlegać jednorazowej amortyzacji, o powyżej 5000,00 zł – będą
podlegać amortyzacji według metod i stawek amortyzacyjnych wg pkt. IV pp. 1 lit. a niniejszego działu. 2. Wartości
niematerialne i prawne wycenia się oraz dokonuje umorzeń (amortyzacji) w podobny sposób jak środki trwałe
stosując, w sposób odpowiedni, postanowienia art. 31, ust.2 oraz art. 32, ust. 1 do 4 i ust. 6 ustawy o rachunkowości
. o Licencje i programy komputerowe amortyzuje się, z uwzględnianiem prawnego okresu ich obowiązywania, metodą
liniową i stosuje stopę amortyzacji w wysokości – 50 %. o Pozostałe wartości niematerialne i prane amortyzuje się
metodą liniową i stosuje stopę amortyzacji w wysokości – 20 %. 3. Leasing Stowarzyszenie dokonuje kwalifikacj
i umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych (art.3, ust. 6 ustawy o rachunkowości) 4.
Inwestycje długoterminowe • Inwestycje długoterminowe, przez które rozumie się aktywa nabyte w celu osiągnięcia
korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie
odsetek, dywidend lub innych pożytków w tym również i transakcji handlowych – wycenia się nie rzadziej niż na dzień
bilansowy według ceny ich nabycia pomniejszonej ewentualnie o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. • Inwest
ycje stanowiące nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy
według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem
postanowień art. 31, art. 32, ust 1-5 i art. 33, ust. 1 ustawy o rachunkowości. • Udziały w innych jednostkach oraz inne
niż inwestycje w nieruchomości i prawa majątkowe inwestycje długoterminowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień
bilansowy w/g ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. 5. Materiały i towary wycenia
się według cen zakupu. Na dzień bilansowy wartość wyrażoną w cenach zakupu doprowadza się do cen nie wyższych
od możliwych do uzyskania na rynku (art. 28, ust. 1, pkt 6 ustawy). Stosowane do wyceny, na dzień bilansowy, ceny
nabycia lub zakupu materiałów i towarów nie mogą być wyższe od cen sprzedaży netto tych aktywów możliwych do
uzyskania. W przypadku, gdy ceny zakupu jednakowych lub uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo
rodzaju i przeznaczenia są różne, to wartość stanu końcowego materiałów i towarów wycenia się, dokonując
rozchodu danego aktywu obrotowego po cenie aktywu nabytego najwcześniej. Cena zakupu towaru może zostać
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zwiększona o koszty: • wynikające z długotrwałego przygotowania towaru do sprzedaży, • zaciągniętych zobowiąza
ń na sfinansowanie zapasów w okresie przygotowania do sprzedaży, pomniejszone o przychody z tego tytułu. 6. Nal
eżności i udzielone pożyczki wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty. Należności i udzielone pożyczki na dzień
powstania wycenia się w wartości nominalnej. • Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach
obcych należności (w tym udzielone pożyczki) po kursie średnim ustalonym, dla danej waluty obcej, przez NBP na ten
dzień. • Operacje sprzedaży skutkujące powstaniem należności Jednostki wyrażone w walutach obcych ujmuje się w
księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP na
dzień poprzedzający dzień uzyskania przychodu. • Operacje zapłaty należności na rachunku bankowym wyrażone
w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie faktycznym walut
lub średnim NBP stosowanym przez bank, z którego usług Jednostka korzysta. • Różnice kursowe od należności
wyrażanych w walutach obcych powstałe na dzień ich wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do
kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych; natomiast w uzasadnionych przypadkach odnosi się je
do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także do kosztu wytworzenia środków trwałych
w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).
7. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według ceny (wartości) rynkowej;
natomiast inwestycje krótkoterminowe, dla których brak jest aktywnej ceny rynkowej – wycenia się według określonej
w inny sposób, wartości godziwej. • Nabyte lub powstałe w Jednostce krótkoterminowe aktywa finansowe oraz inne
inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych, na dzień ich nabycia lub powstania, według ceny nabycia albo ceny
zakupu, (jeżeli koszty przeprowadzania transakcji zakupu są nieistotne). • Skutki finansowe wzrostu lub obniżenia
wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych, zalicza się odpowiednio do
przychodów lub kosztów finansowych. • W przypadku zastosowania innych niż podane na wstępie zasad wyceny,
stosowanych, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, inwestycji krótkoterminowych, skutki finansowe obniżenia ich
wartości zalicza się do kosztów finansowych w pełnej wysokości, natomiast skutki finansowe wzrostu ich wartości,
zalicza się do przychodów finansowych w wysokości nie wyższej niż kwoty odpisanych uprzednio różnic w koszty
finansowe. • Inwestycje krótkoterminowe wycenia się, na dzień ich przekwalifikowania do długoterminowych, według
takich samych (podanych już zasad) jak inwestycje długoterminowe do krótkoterminowych - art. 35, ust. 6 ustawy,
z tym, że jeżeli inwestycja krótkoterminowa wyceniona była w wartości rynkowej to pomimo jej przekwalifikow
ania do inwestycji długoterminowych, jej wycena powinna pozostać bez zmiany. 8. Środki pieniężne w walutach
obcych wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, po średnim kursie ogłoszonym przez Prezesa NBP na dzień
bilansowy. • Operacje sprzedaży i zakupu walut obcych, ujmowane w księgach rachunkowych, wycenia się na dzień
ich przeprowadzenia po kursie odpowiednio kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług
Jednostka korzysta. • Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych w walutach obcych i operacji sprzedaży walut
obcych, zalicza się odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych. • Dla potrzeb wyceny rozchodu waluty
z rachunku dewiz stan rachunku (wycenę) przeprowadza się dokonując rozchodu danej waluty po kursie waluty
zaprzychodowanej najpóźniej (LIFO). 9. Zobowiązania Jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy
w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie, zgodnie z umową, następuje przez
wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, – które to wycenia
się według wartości godziwej lub skorygowanej cenie nabycia. • Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia
się nie rzadziej niż na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty obcej na ten dzień przez NBP.
• Operacje zakupu skutkujące powstawaniem zobowiązań w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych
na dzień ich przeprowadzenia po średnim kursie ustalonym dla danej waluty obcej przez NBP, na dzień poprzedzaj
ący dzień poniesienia kosztu. • Operacje gospodarcze w walutach obcych, stanowiące uregulowania zobowiązań
z rachunku bankowego, ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie faktycznym
lub średnim NBP. 10. Delegacje Dla przeliczania zobowiązań z tytułu rozliczania delegacji zagranicznych stosuje
się następujące zasady: • Jeżeli na delegację pobrano zaliczkę to do przeliczenia kosztów delegacji stosuje się kurs
waluty faktycznie zastosowany przez bank lub kantor podczas wymiany waluty PLN na obcą w celu wypłaty zaliczki;
powyższe ma zastosowanie do wysokości wypłaconej zaliczki. • Ewentualną nadwyżkę kosztów delegacji wyrażoną w
walucie obcej przelicza się po kursie średnim Prezesa NBP obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień rozliczeni
a delegacji. • Powyższą zasadę stosuje się również w sytuacji, gdy nie wypłacono zaliczki na poczet delegacji, to
jest koszty te przelicza się po kursie średnim Prezesa NBP obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień rozliczen
ia delegacji. • Delegację należy rozliczyć w ciągu 14 dni od jej zakończenia. Jeżeli w ciągu 14 dni od jej zakończenia
pracownik nie dokona rozliczenia delegacji, to za zgodą Zarządu może to zrobić w terminie późniejszym i wówczas
dla potrzeb przeliczenia delegacji stosuje się kurs średni obowiązujący w dniu 13 od dnia zakończenia delegacji o ile
nie pobrano zaliczki na poczet delegacji. 11. Fundusze własne Stowarzyszenia wycenia się, nie rzadziej niż na dzień
bilansowy, w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych
przepisami prawa lub statutu . Fundusz podstawowy wykazuje się w wartości ustalonej w statucie z uwzględnieniem
zwiększeń i zmniejszeń od początku działalności. Nadwyżkę przychodów nad kosztami osiągniętą na działalności
można przeznaczyć się na podstawie uchwały organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, na zwiększenie
funduszu statutowego. Nadwyżkę kosztów nad przychodami, można pokryć się z wcześniej utworzonego funduszu
statutowego lub z innych źródeł według ponowień uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w sposób przewidziany dla jednostek o których mowa w art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z zał. nr 6 do ustawy z
dnia 29.09.1994r. o rachunkowości.
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pozostałe

1. Rozliczenia międzyokresowych kosztów oraz pozostałych rozliczeń a także odnoszenia ich skutków finansowych
Stowarzyszenie dokonuje w następujący sposób: • czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów jeżeli dotyczą
one przyszłych okresów sprawozdawczych z zachowaniem zasady istotności: - koszty nieistotne, dotyczące przyszły
ch okresów, w wysokości nieprzekraczającej 1000,00 zł mogą być odpisywane jednorazowo w okresie poniesie
nia bez rozliczania w czasie, - koszty dotyczące przyszłych okresów, w wysokości przekraczającej 1000,00 zł i
nieprzekraczającej 5000,00 zł mogą być rozliczane z podziałem na lata, których dotyczą (obciążenie roczne - bez
obciążania poszczególnych miesięcy). • biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodob
nych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających w szczególności ze świadczeń
wykonanych na rzecz Jednostki przez dostawców (wykonawców) których kwotę zobowiązań oszacować można w
wiarygodny sposób. Zobowiązania ujęte jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz zasady ustalania ich
wysokości powinny wynikać z uznanych zwyczajów handlowych. Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokres
owych kosztów, w koszty danego okresu sprawozdawczego Jednostki powinny być dokonywane stosownie do upływu
czasu lub wielkości świadczeń podlegających rozliczeniu w czasie. Natomiast czas i sposób rozliczeń powinien być
każdorazowo uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem ostrożności. Zobowiązania ujęte jako
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów zmniejszają koszty okresu sprawozdawczego w którym stwierdzono,
że zobowiązania te nie powstały. 2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady
ostrożności oraz odnoszenie ich skutków finansowych obejmują w szczególności równowartość otrzymanych od
odbiorców lub należnych środków (głównie finansowych) z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych
okresach sprawozdawczych, oraz środków pieniężnych na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych,
w tym w budowie jeżeli nie zwiększają funduszu własnego a także środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych. Przychody te są stopniowo rozliczane w wysokości równowartości odpisów umorzeniowych (amortyzacyjny
ch) i kwalifikowane do pozostałych przychodów operacyjnych. 3. Ustala się metodę wyceny przychodów z tytułu
realizacji projektów celowych w wysokości poniesionych kosztów. Nadwyżkę przychodów otrzymanych nad
poniesionymi kosztami ujmuje się i wykazuje w bilansie jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Jeżeli, w
danym okresie sprawozdawczym wystąpi nadwyżka kosztów nad otrzymanymi przychodami to przychód należny
ujmuje się w wysokości poniesionych kosztów.
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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 1 034 808,32 850 831,47 0,00

• Aktywa trwałe 105 798,76 114 287,20 0,00

•• Rzeczowe aktywa
trwałe

105 798,76 114 287,20 0,00

• Aktywa obrotowe 929 009,56 736 544,27 0,00

•• Należności
krótkoterminowe

193 558,16 198 165,62 0,00

•• Inwestycje
krótkoterminowe

729 651,05 346 271,92 0,00

•• Krótkoterminowe
rozliczenia międzyokreso
we

5 800,35 192 106,73 0,00

Pasywa razem 1 034 808,32 850 831,47 0,00

• Fundusz własny 87 898,92 74 712,93 0,00

•• Fundusz statutowy 74 855,85 14 885,49 0,00

•• Zysk (strata) netto 13 043,07 59 827,44 0,00

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

946 909,40 776 118,54 0,00

•• Zobowiązania
długoterminowe

324,72 708,48 0,00

•• Zobowiązania
krótkoterminowe

201 322,65 389 681,51 0,00

•• Rozliczenia
międzyokresowe

745 262,03 385 728,55 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

Przychody z działalności
statutowej

953 391,25 1 096 145,93 0,00

• Przychody z nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

863 391,25 951 845,93 0,00

•• dotacje EFRR 1 859,39 0,00 0,00

•• dotacje EFS 4 209,02 457 265,27 0,00

•• dotacje PROW 857 322,84 494 580,66 0,00

• Przychody z pozostałej
działalności statutowej

90 000,00 144 300,00 0,00

•• inne przychody działaln
ości statutowej

0,00 300,00 0,00

•• składki 90 000,00 144 000,00 0,00

Koszty działalności
statutowej

687 498,43 800 490,91 0,00

• Koszty nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

685 489,43 800 490,91 0,00

•• przekazane dotacje na
realizację zadań zleconych

471 848,16 323 741,91 0,00

•• koszty pozostałe 9 864,76 20 125,84 0,00

•• amortyzacja 5 398,68 5 398,68 0,00

•• ubezpieczenia
społeczne i inne świadcze
nia

20 186,24 68 279,14 0,00

•• wynagrodzenia 108 511,67 295 433,83 0,00

•• podatki i opłaty 0,00 195,00 0,00

•• usługi obce 69 643,15 87 031,04 0,00

•• zużycie materiałów i
energii

36,77 285,47 0,00
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

• Koszty pozostałej
działalności statutowej

2 000,00 0,00 0,00

•• koszty pozostałe 2 000,00 0,00 0,00

Zysk (strata) z działaln
ości statutowej (A - B)

265 901,82 295 655,02 0,00

Koszty ogólnego
zarządu

251 397,64 235 612,29 0,00

Zysk (strata) z działaln
ości operacyjnej (C + F
- G)

14 504,18 60 042,73 0,00

Pozostałe przychody
operacyjne

59,60 0,00 0,00

Pozostałe koszty
operacyjne

406,87 0,55 0,00

Przychody finansowe 69,48 0,00 0,00

Koszty finansowe 1 183,32 214,74 0,00

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

13 043,07 59 827,44 0,00

Zysk (strata) netto (M -
N)

13 043,07 59 827,44 0,00
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis informacja dodatkowa

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

Informacja_dodoatkowa_2019.pdf
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