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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Informacje ogólne:

1. Nazwa jednostki, adres siedziby albo miejsce zamieszkania

Nazwa: Stowarzyszenie „Ślężanie “- Lokalna Grupa Działania

Adres: ul. T.Kościuszki 7/9

55-050 Sobótka

NIP 896-14-14-681

REGON 020304517

KRS 0000252661

2. Czas działania jednostki

Zgodnie ze statutem czas trwania działalności stowarzyszenia jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r..

4. Kontynuowanie działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę, w

dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez

nią działalności.

5. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, 

pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego zgodne ze znowelizowaną ustawą

o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. 

- wartości niematerialne i prawne i środki trwałe

Środki  trwałe  oraz  wartości  niematerialne  i  prawne  amortyzowane  są  metodą  liniową,  wg  stawek

uwzględniających kryterium ekonomicznej użyteczności.

Przedmioty długotrwałego użytku o wartości nieprzekraczającej 500,00 zł  są zaliczane do materiałów, a ich

wartość odpisywana jest w koszty zużycia materiałów w momencie oddania ich do użytkowania.

2



- ewidencja kosztów

Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu "5”. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat metodą

kalkulacyjną.

6. Informacja o strukturze kosztów I przychodów 

1. koszty działalności:

- wydarzenia, festiwale                                                                                           16.625,06

- wypłacone granty  705.795,57

- usługi obce                                                                                                             41.159,25

- materiały i wyposażenie                                                                                      17.602,57

- pozostałe koszty                                                                                                    29.197.84

- wynagrodzenia                                                                                                    243.084,53

- prowizje,odsetki  bankowe                                                                                    6.749,38

RAZEM                                                                                                                  1.060.214,20

2. struktura przychodów

- składki członkowskie                                                                                         113.797,00

- Gmina Sobótka      7.000,00

- Gmina Jordanów                                                                                                     4.000,00

- Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD                                                                 6.800,00

- dotacja Urząd Wojewódzki                                                                          453.542,38

- pozostałe przychody                                                                                               5.419,26

- kapitalizacja odsetek                                                                                                  16,93

- wypłata środków Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa        281.739,09

RAZEM                                                                                                        872.314,66

7. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

 

1. Środki trwałe

- Stan na początek roku                                  1.356,57

- Stan na koniec roku                                       1.004,13
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2. Zobowiązania

- Rozrachunki z dostawcami                             2.518,66

- Rozrachunki publicznoprawne                       7.553,42 

- Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń                  702,67

RAZEM                                                               10.774,75 

8. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu  finansowym roku

obrotowego

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które nie

zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

9.   Informacje  o  znaczących  zdarzeniach  jakie  nastąpiły  po  dniu  bilansowym,  nieuwzględnionych  w

sprawozdaniu

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a

powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

10. Informacje o zatrudnieniu

Zatrudnienie na koniec roku obrotowego wyniosło:

2 osoby na pełen etat na stanowiskach administracyjnych

11.  Kwota  wszelkich  zobowiązań  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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur

oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawnione odrębnie

Zabezpieczenie wekslem wykonania umowy nr 00013-6937-UM0100015/16 z dnia 16.08.2016r. o przyznaniu

pomocy na operację w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 

Zabezpieczenie wekslem wykonania umowy nr 00531-6935-UM0120939/18 o przyznaniu pomocy na operację

pt.”Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze ”

Zabezpieczenie wekslem wykonania umowy nr 00633-6935-UM0121255/18  o przyznaniu pomocy na operację

pt.”Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru”
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Zabezpieczenie wekslem wykonania umowy nr 00632-6935-UM0121256/18  o przyznaniu pomocy na operację

pt.”Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących zasobów obszaru”

Zabezpieczenie wekslem wykonania umowy nr 00680-6935-UMO121321/19  o przyznaniu pomocy na operację

pt.”Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru”

12.  Kwoty  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

13. Kwoty wypłaconych grantów finansowanych pożyczką Banku Gospodarstwa Krajowego

- Pożyczka BGK grant ITIR/1/2018                    187.533,10 zł

- Pożyczka BGK grant WE/2/2018           72.514,78 zł

- Pożyczka BGK grant OP/3/2018                        85.979,66 zł

- Pożyczka BGK grant WE/4/2018         103.069,91 zł

Razem          449.097,45 zł

14. Kwoty wypłaconych grantów finansowanych umowami z Urzędem Wojewódzkim

- grant ITIR/1/2018                                            107.191,30 zł

- grant WE/2/2018                                       41.448,61 zł

- grant OP/3/2018                                                49.144.90 zł

- grant WE/4/2018                                      58.913,41 zł

 

Razem                     256.698,22 zł

15. Uzupełniające dane o aktywach I pasywach

Inwestycje krótkoterminowe wykazują środki na rachunkach bankowych.

16. Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego

17. Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pozytku publicznego

18. Stowarzyszenie nie otrzymało darowizn od osób prywatnych

 ….........................................................................................................................................................................

podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń
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