
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

ZA 2020 ROK 

Informacje ogólne: 

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer 

we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji, 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF” z siedzibą           

w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów, KRS 0000310387 

1) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym, 

Sprawozdanie sporządzone zostało za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 

2) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro 

z  wyszczególnieniem wybranych uproszczeń, 

 

Stowarzyszenie sporządza uproszczone sprawozdanie finansowe (obejmujące bilans 

i rachunek zysków i strat), nie sporządza informacji dodatkowej, nie sporządza zmian 

w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Aktywa wycenia się 

w wartościach historycznych, tj. w cenie nabycia, koszcie wytworzenia oraz w kwocie 

wymaganej zapłaty, zaś zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. 

 

3) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości 

oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 

działalności, 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

przez jednostkę. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez 

jednostkę działalności. 

Informacje uzupełniające do bilansu: 

1) 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 ujawniane odrębnie. 

 

Zobowiązania krótkoterminowe          18,39 

W tym  rozrachunki z pracownikami        18,39 

   

1) uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

 wartość środków na rachunkach bankowych  425949,19  

w tym:  

  Środki własne   425 949,19 

     

Należności krótkoterminowe   265,99 

W tym: rozrachunki z dostawcami        141,63 

  Rozrachunki z pracownikami            8,36 

  Rozrachunki publicznoprawne       116,00 

  

Rozliczenia międzyokresowe przychodów  149 411,91 

W tym: PROW    149 411,91 

 



Dodatni wynik  3 803,48 

   

2) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł 

Przychody:                589 973,98 

Składki członkowskie i wpisowe         320,00 

Składki Gmin       46 269,00 

Przychody finansowe (odsetki)         778,95 

Pozostałe przychody operacyjne  

(zwolnienie z ZUS)      21 642,34  

Dotacje UE    520 963,69 

w tym  Funkcjonowanie   322 843,20 

  Projekt współpracy   197 520,49 

Projekt Jesień w kolorze słońca                600,00 

 

3) informacje o strukturze kosztów 

Koszty:               586 170,50 

Koszty funkcjonowania         366 704,86 

 w tym  artykuły biurowe       3434,09 

   artykuły spożywcze         606,61 

   Wynagrodzenia i ubezp.   263154,99 

   Delegacje        2407,46 

   Diety Rady      35270,00 

    Poczta         1908,76 

   Telefon        2375,84   

    Czynsz       23734,08 

    Oprogramowanie       3137,24 

    Koszty finansowe         849,22   

   Usługi serwisowe       7142,95 

   Obsługa prawna       6000,00    

   Ubezpieczenia        3010,00 

   Składki członkowskie         620,00 

   Ewaluacja        5100,00 

   RODO         6611,00 

   Opłata skarbowa           21,00 

   Wiązanki          270,00 

   Odsetki od nietr,pł.             1,05 

   Certyfikat kwalifikowany        195,57 

   Dofinans. Do okularów        200,00 

   Środki ochronne         655,00  

    

Koszty projektu współpracy   219 465,64 

W tym: Gadżety       16544,52 

  Koszty wspólne       7 778,41 

  Modern. Szlaku Konarskiego    15 000,00 

  Oznakowanie Nidy     18 369,00 

  Literacki Zakątek     71 000,03 

  Szlak Rowerowy Słupia    90 764,78 

  Zwrot nie wyk. Zaliczki             8,90 

    

    

    

Jędrzejów 17.03.2021                                                         


