
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1476.2680.1.19

30-06-2021

01-01-2020 31-12-2020

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIELONY WIERZCHOŁEK SLASKA"

ŚLĄSKIE KŁOBUCKI

KŁOBUCK KŁOBUCK

POLSKA ŚLĄSKIE

KŁOBUCKI KŁOBUCK

STASZICA 12

KŁOBUCK 42-100 KŁOBUCK

5 7 4 1 9 8 4 2 6 8 0 0 0 0 2 5 1 6 9 3



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1476.2680.1.19

01-01-2020 31-12-2020



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1476.2680.1.19

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną.
1.2.  Plan amortyzacji
Przyjmuje się następujące zasady amortyzacji:
- przedmioty o cenie nie przekraczającej 1 500,00 zł zostają w miesiącu oddania ich do 
używania odpisane w koszty materiałów 
- przedmioty o wartości od 1 500,00 zł do 10 000,00 zł zostają zaliczone do środków trwałych i 
w miesiącu ich oddaniu do używania następuje ich odpisanie jednorazowo, w całości w koszty 
amortyzacji; w bilansie figurują one per saldo  - tj. po zmniejszeniu ich  wartości początkowej o  
umorzenie, a więc w wartości zerowej,
- przedmioty o wartości powyżej 10 000,00 zł zostają zaliczone do środków trwałych i 
poczynając od miesiąca następującego po miesiącu oddania ich do używania, rozpoczyna się 
ich odpisywanie w koszty amortyzacji za pomocą stawek określonych w ustawie o podatku 
dochodowym od osób prawnych 15 lutego 1992 roku z późniejszymi zmianami.
Środki trwałe amortyzowane są  metodą liniową.
Zasady ewidencji i metody wyceny
Zapis zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i w ewidencji pomocniczej odbywa się 
zgodnie z treścią ekonomiczną nazwy konta i zasadami rachunkowości oraz zwyczajami 
przyjętymi w rachunkowości:
a) środki trwałe w budowie
Wycena według cen nabycia (cena zakupu powiększona o koszty związane z zakupem tj. cło, 
opłaty manipulacyjne, inne wydatki związane z odprawami celnymi, koszty transportu, 
ubezpieczenia, opłat, montażu, opłaty skarbowe i inne)
Na kontach środki trwałe w budowie ujmuje się roboty budowlano - montażowe, jak również 
zakupy maszyn i urządzeń wymagających montażu, zainstalowania itp.
b) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
Wycena środków trwałych dokonywana jest według cen nabycia tj. cen zakupu powiększonych 
o koszty związane z nabyciem.
W bilansie środki trwałe i wartości niematerialne wykazuje się w wartości netto – wartości 
początkowej pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie.
c) środki pieniężne
Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy po 
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym przez Prezesa  NBP. Powstałe w 
związku z tym różnice kursowe zalicza się w całości do przychodów lub kosztów finansowych. 
Środki pieniężne w walucie polskiej wycenia się według wartości nominalnej.
d) rozrachunki i roszczenia
Konta zespołu 2 służą do ewidencji wszelkich krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz 
roszczeń, tj. należności kwestionowanych przez kontrahentów w całości lub części, w tym 
także uznanych za sporne wobec skierowania roszczenia na drogę postępowania sądowego.
Różnice kursowe powstałe przy zapłacie należności i zobowiązań wyrażonych w walutach 
obcych przenosi się na konto przychodów bądź kosztów finansowych.
Różnice kursowe powstałe przy ustaleniu na dzień bilansowy aktualnej wartości z tytułu nie 
zakończonych jeszcze rozrachunków przenosi się:
- ujemne różnice  kursowe w ciężar kosztów finansowych,
- dodatnie różnice kursowe na  przychody finansowe
e) zapasy materiałów, towarów i produktów
Konta zespołu 3 „Rozliczenie zakupu” służy do wykazania dostaw niefakturowanych i 
materiałów w drodze 
f) kapitały, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy
Konta zespołu 8 „ Kapitały, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy” przeznaczone są 
do ustalenia i rozliczenia wyniku finansowego, ewidencji kapitałów zasadniczych, funduszy 
specjalnych oraz ewidencji rezerw i przychodów przyszłych okresów.
Wycena funduszy odbywa się według wartości nominalnej.
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Jednostka sporządza rachunek zysków i strat wg zał. nr 6 do Uor . 
Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej 
rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, 
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
1. Koszty i przychody
Konta zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” są przeznaczone do ewidencji 
kosztów w układzie rodzajowym.
Konta zespołu 5 „Koszty według typów działalności” są przeznaczone do ewidencji kosztów w 
układzie kalkulacyjnym, to jest wg podstawowego podziału kosztów na działalność 
podstawową i koszty zarządu.
Konta zespołu 7 „Przychody i koszty” służą do ewidencji przychodów z pozostałych 
przychodów i kosztów operacyjnych, przychodów i kosztów z operacji finansowych oraz 
zysków i strat nadzwyczajnych.
Opodatkowanie
Dochody w roku podatkowym 2020 podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym wg 9% 
stawki. 
2. Czynniki i zdarzenia mające istotny wpływ na osiągnięty zysk lub poniesione straty.
Głównym źródłem finansowym na pokrycie kosztów działania Stowarzyszenia jest 
dofinansowanie zgodnie z zawartymi umowami otrzymania pomocy Nr 0003-6937-
UM1200003/16 w ramach działania „LEADER” z Samorządem Województwa Śląskiego z 
siedzibą w Katowicach i Nr 00002-6936-UM1320002/18 w ramach działania Projekt 
Współpracy - Kreator Przedsiębiorczości z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego z 
siedzibą w Kielcach objętych PROW na lata 2014-2020.
W ubiegłym roku zawarto umowy GRANTOWE z Województwem Śląskim - Umowy przyznania 
pomocy nr 00775-6935-UM1221245/19, 00724-6935-UM1221246/19, 00735-6935-
UM1221313/19, 00776-6935-UM1221247/19 z udziałem środków z EFR na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach objętych PROW na lata 2014-2020, które były kontynuowane w 
bieżącym roku.  
Głównymi źródłami ponoszonych kosztów są: szkolenia i wyjazdy studyjne, targi, wystawy i 
imprezy sportowe oraz przyznane GRANTY.
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Sprawozdanie finansowe – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową 
określoną w zał. nr 6 do Uor .
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LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
"ZIELONY WIERZCHOŁEK 
SLASKA"

01.01.2020 - 31.12.2020

zł

2020

290 433,71

290 433,71

393 106,62

392 536,62

570,00

-102 672,91

0,00

62 561,52
-165 234,43

200,00

147,81
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658 661,65
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0,00
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0,00
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INFORMACJA DODATKOWA 
(załącznik do bilansu i rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31.12.2020r) 

 
Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” 

42-100 Kłobuck ul. Staszica 12 
za okres 01.01.2020 -  31.12.2020 

 
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; 
 
Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji 
i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania 
finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

 
    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; 
 
Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i 
nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń 
wszelkiego rodzaju. 

 
    3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach; 
 
 

Aktywa trwałe 
Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 
oraz inwestycji długoterminowych 

 
1.1 Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa: w zł i gr. 
Wyszczególnienie wg 

pozycji bilansowych 
Wartość 

początkowa na 
początek roku 
obrotowego 

Zwiększenia z 
tytułu: 

-inwestycji 
-aktualizacji 
- inne 

Zmniejszenia 
wartości 
początkowej 

Stan na koniec 
roku 
obrotowego 

Środki trwałe i wartości 
niematerialne i prawne 
razem 
Z tego: 

88 753, 94 
 

25.863,14 0,00 114.617,08 

-budynki budowle 
/inwestycja w obcym 
obiekcie/ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

-urządzenia techniczne  33 725,26 25.863,14 0,00 59.588,40 



 
 

 

i maszyny  
-środki transportu 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Środki pozostałe 
 

42 256,68 
 

0,00 0,00 
 

42 256,68 
 

Oprogramowanie 12 772,00 0,00 0,00 12 772,00 
   
1.2 umorzenie i  odpisy aktualizujące środków trwałych, wartości niematerialne i prawne : w zł i gr. 
Wyszczególnienie wg  
pozycji bilansowych 

Dotychczasowe 
umorzenie na 
początek roku 
obrotowego 

Zwiększenia 
umorzeń: 

-
dotychczasow
ych 

-inwestycji,  
-pozostałych 

Zmniejszenia 
umorzeń 
środków 
trwałych 

Stan na koniec 
roku 
obrotowego 

Środki trwałe i wartości 
niematerialne i prawne 
razem 
z tego 

82 770,79 31.846,29 0,00 82 770,79 

-budynki  budowle 
/inwestycja w obcym 

obiekcie 

0,00 0,00 0,00 0,00 

-urządzenia techniczne  
i maszyny 

33 725,26 25.863,14 0,00 59.588,40 

-środki transportu 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

-pozostałe środki trwałe 41 398,53 
 

858,15 0,00 42.256,68 

Oprogramowanie 7 647,00 5.125,00 0,00 12.772,00 
 
Na majątek organizacji składają się ponadto: 
 

Aktywa obrotowe 2020 
zł 

2019 
zł 

Należności krótkoterminowe  

- należności z tyt. dostaw i usług   0,00 675,72 

- należności z tyt. ubezpieczeń społecznych 0,35 0,00 

Inwestycje krótkoterminowe  

- środki finansowe w kasie 7,09 1 225,80 

- środki finansowe na rachunkach bankowych 370 208,85 520 750,94 

Pasywa 

Zobowiązania krótkoterminowe  

- Urząd    Skarbowy 
podatek dochodowy PIT-4 

1 710,00 1 404,00 

-  ZUS  
ubezpieczenia społeczne, FP,, zdrowotne         

11 954,10 10 346,84 



 
 

 

-  US podatek CIT-8 19,00 0,00 

- z tytułu wynagrodzeń 10 358,21 9 003,55 

- z tytułu dostaw i usług 1 020,04 0,00 

- pożyczka PROW 57 266,99 57 266,99 

- inne 0,00 22,00 

 
 

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych 
rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych 
finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie. 
 

Wyszczególnienie Stan na początek  
roku obrotowego 

Stan na koniec  
roku 

obrotowego 
Ogółem czynne rozliczenia kosztów 
w tym: 

3 186,20 316,34 

 ubezpieczenia majątkowe 147,80 164,70 
  domena 762,90 110,64 
 abonament roczny serwisu 2 275,50 41,00 

 
 
    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; 

 
 

 2020 
zł 

2019 
zł 

składki członkowskie 
 

30 702,40 53 158,00 

Dotacje z Województwa Śląskiego 259 706,31 919 759,05 

Wynagrodzenie z Funduszu Górnośląskiego 0,00 16 500,00 

inne 25,00 0,00 

Razem 290 433,71 989 417,05 

 
    5) informacje o strukturze poniesionych kosztów; 
 

 2020 
zł 

2019 
zł 

Koszty działań statutowych 63 269,33 39 428,39 

Koszty dot. dotacji z Województwa Śląskiego 658 661,65 658 661,65 

Inne (odsetki) 210,00 423,20 



 
 

 

Razem 456 015,95 698 513,24 

 
 
    6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego; 
 
 Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego. 
 
    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.     

 
 

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe. 
Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2020 wynosiło 3,00 w przeliczeniu na osoby i etaty. 
Jednostka zatrudnia pracowników administracyjnych 

 
Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych 
osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek 
handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach 
wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub 
zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla 
każdej kategorii organu. 

 
W roku obrotowym wynagrodzenie należne lub wypłacone za rok obrotowy 2020 wynosiło: 

 

Wyszczególnienie  
Wynagrodzenie brutto należne za bieżący roku obrotowy 

obciążające koszty 
obciążające zysk/ inne 

świadczenia 
Organ zarządzający 9 572,00 0,00 

 
 

Informacje liczbowe wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania 
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 
 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2020 

oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2019 
 
 
 
Częstochowa, dnia 30-06-2020  r. 
    (miejsce i data sporządzenia) 
 


