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Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje w zasadach
wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego
wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz
wyniku finansowego:
- opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne
ubezpieczenia) oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, nie
podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów,
księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione;
- koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakup energii i innych o podobnym
charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach
księgowane są do danego roku w następujący sposób: dowody księgowe za pełny okres
rozliczeniowy i abonament za styczeń następnego roku zaliczane są do kosztów danego roku,
w którym przypada okres rozliczeniowy. Dowody księgowe za okres rozliczeniowy
przypadający w dwóch różnych, rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w
kosztach roku następnego.
Stowarzyszenie stosuje następujące metody wyceny:
a. Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.500,00 zł Stowarzyszenie zalicza
bezpośrednio w koszty zużycia materiałów;
b. Składniki majątku o wartości początkowej od 1.500,00 zł do 10.000,00 zł Stowarzyszenie
zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji
bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku Stowarzyszenie dokonuje
jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do używania.
c. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł Stowarzyszenie zalicza do
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji
bilansowej tych aktywów.
d. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
e. Odpisów amortyzacyjnych od wszystkich środków trwałych dokonuje się metodą liniową, wg
stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik
do ustawy podatkowej, pod warunkiem, że pozwolą one odpisać wartość środków trwałych w
okresie ich ekonomicznej użyteczności.
f. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia.
g. Materiały wycenia się według cen nabycia.
h. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
i. Środki pieniężne Stowarzyszenia wycenia się w wartości nominalnej.
j. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
k. Kapitał (fundusz) Stowarzyszenia wykazuje się w wartości nominalnej.
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Wynik finansowy stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami (wartość dodatnia – zysk) lub
nadwyżkę kosztów nad przychodami (wartość ujemna – strata). Jednostka prowadzi koszty w
układzie kalkulacyjnym i w układzie rodzajowym.
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Rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie przewidzianym dla stowarzyszeń
nieprowadzących działalności gospodarczej.
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INFORMACJA DODATKOWA 

do sprawozdania finansowego za 2021r. 

 

Wprowadzenie 

Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski mieści się obecnie przy ul. Libelta 2                                    

w Środzie Wielkopolskiej, zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego                                       

pod  nr  0000287505.  

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 

2021r. , a kończący się 31 grudnia 2021r. . 

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności i zdarzenia,                  

które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie 

działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy 

założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia 

bilansowego.  

 

Opis przyjętych zasad rachunkowości:  

Stowarzyszenie stosuje następujące metody wyceny: 

a. Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.500,00 zł Stowarzyszenie zalicza 

bezpośrednio w koszty zużycia materiałów; 

b. Składniki majątku o wartości początkowej od 1.500,00 zł do 10.000,00 zł Stowarzyszenie 

zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do 

ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku Stowarzyszenie 

dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do używania. 

c. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł Stowarzyszenie zalicza do 

środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji 

bilansowej tych aktywów. 

d. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca 

następującego po miesiącu oddania składnika do używania. 

e. Odpisów amortyzacyjnych od wszystkich środków trwałych dokonuje się metodą liniową, 

wg stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym 

załącznik do ustawy podatkowej, pod warunkiem, że pozwolą one odpisać wartość 

środków trwałych w okresie ich ekonomicznej użyteczności. 

f. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia. 

g. Materiały wycenia się według cen nabycia. 

h. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. 

i. Środki pieniężne Stowarzyszenia wycenia się w wartości nominalnej. 

j. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 

k. Kapitał (fundusz) Stowarzyszenia wykazuje się w wartości nominalnej. 

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia 

 

Informacje i objaśnienia do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat: 

 Uzupełniające dane o aktywach i pasywach: 

Wartości niematerialne i prawne wynoszą 3.955,80 zł, a wartość ich umorzenia także wynosi 

3.955,80. Wartość środków trwałych o wartości początkowej od 1.500,00 zł do 10.000,00 zł  

to kwota 54.453,90 zł, a wartość ich umorzenia wynosi również 54.453,90 zł. Wartość 

środków trwałych powyżej kwoty 10.000,00 zł wynosi 460.931,16 zł, wartość ich umorzenia 

natomiast wynosi 24.952,04 zł. Ogółem aktywa trwałe wynoszą brutto (przed amortyzacją) 

519.340,86 zł, netto (po uwzględnieniu amortyzacji) 435.979,12 zł. Materiały stanowiące 

wartość artykułów biurowych 3.306,76 zł. 

Na aktywa obrotowe składa się wartość: 

o należności krótkoterminowe w kwocie 4.687,42 zł, w tym nadpłata wobec ZUS i US 

3.183,97 zł; 

o środki pieniężne na rachunku bankowym Stowarzyszenia w Santander Bank Polska 

S.A. w kwocie 200.728,57 zł; 

o środki pieniężne w kasie w kwocie 1.137,65 zł; 



o środki pieniężne na lokatach bankowych w kwocie 501.816,70 zł. 

Na zobowiązania i rezerwy na zobowiązani składa się wartość: 

o zobowiązania wobec dostawców w kwocie 17.121,49 zł; 

o zobowiązania wobec pracowników i zleceniobiorców w kwocie 921,72 zł. 

 

 Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł: 
Stowarzyszenie zrealizowało przychody w kwocie 489.056,93 zł. Na wartość tą składają 

się przychody tytułem: 

1. Składki statutowe  - 158.677,50 zł. 

2. Środki w kwocie 326.992,36 zł przekazane na podstawie :  

0,09 zł umowa nr 00028-6937-UM1500028/16 z dnia 21.07.2016r. – zwrot nadpłaty 

dotyczący wniosku o płatność w ramach poddz. 19.4 Wsparcie na rzecz  

kosztów bieżących i aktywizacji, 76.988,48 zł z tytułu umowy  

nr 00012/6936/UM1520014/19 o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 

działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER” objęte PROW na lata 2014 – 2020, 15.000,00 zł z tytułu 

umowy dotacji nr 80A-DL12-ODL-2021  z dnia 26.04.2021r. Stowarzyszenie 

Akademii Filantropii w Polsce, 235.003,79 zł z tytułu umowy nr 00028-6937-

UM1500028/16 z dnia 21.07.2016r. – wniosek o płatność w ramach poddziałania 

19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. 

3. Odsetki od środków pieniężnych na lokatach bankowych – 59,32 zł. 

4. Pozostałe przychody operacyjne 3.327,75 zł, w tym zwroty środków dotyczące 

umów grantowych 3.085,00 zł umowa o powierzenie grantu LZW/PG/03/2020/I 

Gmina Zaniemyśl, 183,81 zł umowa LZW/PG/05/2020/I Koło Gospodyń Wiejskich 

Od Nowa w Sulęcinku, 40,54 zł umowa LZW/PG/13/2020/A Koło Gospodyń 

Wiejskich Włościejewice i Ługi, 0,40 zł umowa LZW/PG/21/2020/EE 

Stowarzyszenie „Grupa Rowerowa Szczytniki - Koninko”. 

 

 Informacje o strukturze kosztów: 

Stowarzyszenie poniosło w 2021r. koszty w ogólnej wysokości 422.374,75 zł, w tym: 

a. Koszty działalności statutowej – 339.479,25 zł, w tym: 

 zużycie materiałów i energii – 11.433,08 zł; 

 wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 277.999,74 zł; 

 pozostałe koszty – 50.046,43 zł, w tym: 

o podróże służbowe – 1.725,69 zł; 

o usługi obce – 20.645,54 zł; 

o opłaty – 1.667,20 zł; 

o wypłacone dotacje – 26.008,00 zł; 

b. Koszty administracyjne – 74.393,43 zł, w tym: 

 zużycie materiałów i energii – 5.425,74 zł; 

 wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 28.400,00 zł; 

 pozostałe koszty – 40.567,69 zł, w tym: 

o usługi obce - 37.798,60 zł; 

o podróże służbowe – 1.418,99 zł; 

o podatki i opłaty – 1.350,10 zł; 

c.  Amortyzacja – 3.551,89 zł; 

d. Pozostałe koszty operacyjne 4.950,18 zł, w tym zwrot niewykorzystanej dotacji  

501,70 zł dotyczy umowy nr 00028-6937-UM1500028/16 z dnia 21.07.2016r. – zwrot 

nienależnie pobranego wyprzedzającego finansowania  dot. wniosku o płatność  

w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, 0,46 

zł wpływ wyprzedzającego finansowania w ramach umowy 01440-6935-

UM1522377/19 z dnia 18.02.2020r. na realizację operacji pt. „Rozwój rekreacyjny  

i integracyjny obszaru Lider Zielonej Wielkopolski” – Projekt Grantowy, 3.385,95 zł 

wpływ wyprzedzającego finansowania w ramach umowy 01440-6935-UM1522377/19 

z dnia 18.02.2020r. na realizację operacji pt. „Rozwój rekreacyjny i integracyjny 



obszaru Lider Zielonej Wielkopolski” – Projekt Grantowy, 2,06 zł z tytułu umowy  

nr 00012/6936/UM1520014/19 o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”  

w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 

objęte PROW na lata 2014 – 2020, 302,00 zł z tytułu realizacji projektu „Komputerowe 

Vademecum” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

 

 Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego: 

Fundusz statutowy Stowarzyszenia w trakcie roku nie zmienił się i wynosi 57.700,79 zł.  

 
 Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych                   

z działalnością: 

Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji i poręczeń. W trakcie roku obrotowego 

Stowarzyszenie nie korzystało z kredytu w rachunku bieżącym i na dzień bilansowy 

Stowarzyszenie nie posiada zaciągniętych kredytów. 

 

Podstawowe informacje o pracownikach: 

Na dzień 1 stycznia 2021r. Stowarzyszenie zatrudniało pięć osób na umowę o pracę, na pełen etat. 

W trakcie roku zatrudniono jedną osobę na umowę o pracę. Na dzień 31 grudnia 2021r. 

Stowarzyszenie zatrudniało sześć osób.  
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