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

24.06.2020

01.01.2019 31.12.2019

LEGNICKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW OBYWATELSKICH

DOLNOŚLĄSKIE LEGNICA

M.LEGNICA LEGNICA

POLSKA DOLNOŚLĄSKIE

LEGNICA M.LEGNICA

KOŚCIUSZKI 25 1

LEGNICA 59-220 LEGNICA

6 9 1 2 3 0 9 1 9 6 0 0 0 0 1 9 0 8 2 0



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

01.01.2019 31.12.2019



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

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w 
sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
1. Środki trwałe ewidencjonowane są według cen nabycia, bądź kosztu wytworzenia. Wartość 
początkowa może być zwiększona z tytułu ulepszenia oraz urzędowej aktualizacji wyceny. Na 
dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, albo też wartości 
przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości. 
Zgodnie z decyzją Zarządu wpisaną do Zakładowego Planu Kont od środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych o wartości do 10.000,00 zł jednostka dokonuje 
jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do używania. 
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzowane 
są metodą liniową. 
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek przewidzianych w załączniku do 
ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy 
amortyzacyjne dokonywane są w oparciu o aktualny plan amortyzacji jednostki.
2. Środki trwałe w budowie ewidencjonowane są w wysokości kosztów pozostających w 
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
3. Należności ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane są 
według kwoty wymagającej zapłaty.
4. Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane 
są według kwoty wymagającej zapłaty.
5. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są według wartości 
nominalnej; środki pieniężne w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy zgodnie z 
ustawą o rachunkowości, wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień 
bilansowy.
6. Kapitały ewidencjonowane są wg wartości nominalnej i tak też są wyceniane na dzień 
bilansowy. 
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Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. 
W segmencie podstawowej działalności operacyjnej prezentowane są przychody i koszty 
związane bezpośrednio z podstawową operacyjną działalnością jednostki. Ewidencja 
przychodów i kosztów dotyczących podstawowej działalności operacyjnej prowadzona jest w 
układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 oraz według miejsc powstawania na kontach 
zespołu 5. 
Wynik finansowy jednostki 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.
Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w zakresie ustalonym w załączniku nr 6 do ustawy 
o rachunkowości.
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Zasady rachunkowości przyjęte przez jednostkę przy sporządzeniu sprawozdania finansowego 
są zgodne z ustawą o rachunkowości, która to określa miedzy innymi zasady dla jednostek 
mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podstawą ustalania wartości aktywów i pasywów jednostki na dzień wyceny oraz dzień 
bilansowy są księgi rachunkowe jednostki. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych 
jednostki są sprawdzone i zatwierdzone dowody księgowe. W sprawozdaniu finansowym 
jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wszystkie 
zdarzenia gospodarcze występujące do dnia sporządzenia sprawozdania zostały w nim ujęte.
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych 
latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny 
aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), 
ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata 
informacje z nich wynikające były porównywalne.
Sporządzając sprawozdanie finansowe jednostka stosuje wzór z załącznika nr 6 do ustawy o 
rachunkowości. Uproszczenie polega na zwolnieniu z obowiązku sporządzania zestawienia 
zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych. Ograniczono również zakres 
wykazywanych danych w tabelarycznych częściach sprawozdania.
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LEGNICKIE STOWARZYSZENIE 
INICJATYW OBYWATELSKICH
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Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich 
ul. Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica 
NIP: 6912309196 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

 

1. CEL DZIAŁALNIA ORGANIZACJI 

 promocja idei zjednoczonej Europy;  

 upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród obywateli oraz ułatwianie im kontaktów  
z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi; 

  prowadzenie działalności edukacyjnej, kształceniowej i badawczej wśród młodzieży i osób 
dorosłych; 

  upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji; 

  działanie na rzecz zwiększenia udziału mieszkańców Legnicy w życiu społecznymi i kulturalnym 
miasta;  

 uczenie i promowanie postaw prospołecznych oraz działanie na rzecz świadomego uczestnictwa w 
życiu publicznym; 

  działanie na rzecz przejrzystości życia publicznego;  

 promowanie i wdrażanie modeli konsultacji i partycypacji społecznej; 

  rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych; 

  opiniowanie prawodawstwa; 

 budowanie społeczeństwa obywatelskiego;  

 inicjowanie współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi; 

  działanie na rzecz współpracy i partnerstwa sektorowego pomiędzy organizacjami 
pozarządowymi a samorządami i podmiotami gospodarczymi;  

 podejmowanie działań w zakresie propagowania przedsiębiorczości i ekonomii społecznej; 

  przygotowanie społeczeństwa do aktywności na rynku pracy;  

 podejmowanie działań na rzecz samozatrudnienia;  

 przeciwdziałanie patologiom i przemocy wśród obywateli, a w szczególności wśród młodzieży;  

 podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie 
działalności charytatywnej i opiekuńczej; 

  inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdziałających 
uzależnieniom oraz bezrobociu;  

 upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do pracy społecznej;  

 stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad 
podziałami rasowymi, narodowościowymi, seksualnymi i wyznaniowymi oraz zapobieganie 
dyskryminacji tych środowisk; 

  działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn;  

 kształtowanie postaw proekologicznych; promocja zdrowego stylu życia m. in. poprzez rekreację 
ruchową.  

 

 

 



 

2. 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;  
 

Na dzień zakończenia okresu obrachunkowego Stowarzyszenie nie posiadało żadnych zobowiązań 

finansowych w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub 

zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 

3. Kwota 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.  
 

1) Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, ani 

innym osobom prawnym i fizycznym 

2) Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji i poręczeń członkom organów administrujących, 

ani innym osobom prawnym i fizycznym 

3) Stowarzyszenie nie dokonało żadnych odpisów i umorzeń członkom organów administrujących, ani 

innym osobom prawnym i fizycznym 

4. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH 

1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych 

i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku 

obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia 

wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów 

i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. 

ŚRODKI TRWAŁE 
Stan na 

01.01.2018 
Zwiększenia 

2017 
Zmniejszenia 

2017 
Stan na 

31.12.2018 

Środki trwałe – maszyny, urządzenia i 
aparaty ogólnego zastosowania 
[grupa 4] 

19.665,99 0,00 0,00 19.665,99 

Środki trwałe – urządzenia techniczne 
[grupa 6] 

16.323,80 0,00 0,00 16.323,80 

Wartości niematerialne i prawne 6.156,92 0,00 0,00 6.156,92 

 

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
Stan na 

01.01.2018 
Zwiększenia 

2017 
Zmniejszenia 

2017 
Stan na 

31.12.2018 

Środki trwałe – maszyny, urządzenia i 
aparaty ogólnego zastosowania 
[grupa 4] 

9.498,99 0,00 0,00 9.498,99 

Środki trwałe – urządzenia techniczne 
[grupa 6] 

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

Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

2/ Wartość gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym. 

 Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.  

3/ Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na 

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.  

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w jednostce nie występuje.  

4/ Podział należności krótkoterminowych według pozycji bilansu pozostałych na dzień bilansowy, 

przewidywanym umową okresie spłaty:  

a/ do 1 roku,  

b/ od 1 roku do 3 lat,  

c/ od 3 lat do 5 lat,  

d/ powyżej 5 lat. 

NALEŻNOŚCI do 1 roku od 1 roku do 3 lat od 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat 

Należności krótkoterminowe 162,40 0,00 0,00 0,00 

 

5/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania 

prawa własności budynków i budowli. 

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego z powyższych tytułów. 

 

6/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 

Wyszczególnienie Kwota 

1. Wynik finansowy netto - 70.255,80 

2. Proponowany podział/pokrycie: - 70.255,80 

a) zwiększenie funduszu statutowego 0,00 

b) przeniesienie na wynik finansowy roku następnego 0,00 

c) pokrycie z nadwyżki z lat ubiegłych - 59.687,59 

d) pokrycie z nadwyżki lat przyszłych - 10.568,21 

3. Wynik finansowy niepodzielony 0,00 

 

7/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. 

Rezerwy w jednostce nie występują. 

 



8/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku 

obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.  

W 2019 roku jednostka nie tworzyła odpisu aktualizującego na należności. 

 

9/ Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu pozostałych na dzień bilansowy, 

przewidywanym umową okresie spłaty:  

a/ do 1 roku,  

b/ od 1 roku do 3 lat,  

c/ od 3 lat do 5 lat,  

d/ powyżej 5 lat. 

ZOBOWIĄZANIA do 1 roku od 1 roku do 3 lat od 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

10/ Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu pozostałych na dzień bilansowy, 

przewidywanym umową okresie spłaty:  

a/ do 1 roku,  

b/ od 1 roku do 3 lat,  

c/ od 3 lat do 5 lat,  

d/ powyżej 5 lat. 

 

ZOBOWIĄZANIA do 1 roku od 1 roku do 3 lat od 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat 

Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne zobowiązania 238.999,98 0,00 0,00 0,00 

 

11/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem jego rodzaju.  

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki w okresie sprawozdawczym nie występowały.  

12/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, 

także wekslowe  

Zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały. 

 

 

 

 

 

 

 



5. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT  

 

1/ Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł oraz informacje o 
strukturze poniesionych kosztów 
 
W 2019 roku Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich zrealizowało przychody oraz koszty 

bilansowo: 

Składki brutto określone statutem 900,00 

Działalność statutowa odpłatna 0,00 

Darowizny 0,00 

Dotacje uzyskane na programy realizowane w 
ramach prowadzonej działalności 

4.248.427,51 

Przychody finansowe 0,00 

Pozostałe przychody operacyjne 45,35 

RAZEM PRZYCHODY 4.249.372,86 

 

Koszty z działalności statutowej 545.681,48 

Koszty poniesione na programy realizowane w 
ramach prowadzonej działalności 

3.773.877,18 

Koszty finansowe 70,00 

Pozostałe koszty operacyjne 0,00 

RAZEM KOSZTY 4.319.628,66 

 

WYNIK - NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD 
KOSZTAMI 

- 70.255,80 

 

 

6. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH  

Informacje o:  

1/ Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Zatrudnienie na dzień 

31.12.2019 

Pracownicy umysłowi 6 

Pracownicy na stanowiskach robotniczych 0 

Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju 0 

Uczniowie 0 

Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych 0 

OGÓŁEM ZATRUDNIENIE 6 

 

Łączne wynagrodzenia wypłacone z umów o pracę w 2019 roku wyniosły 410.505,77 zł brutto. 



2/ Wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów 

zarządzających i nadzorujących stowarzyszenia.  

W 2019 roku członkowie zarządu z tytułu pełnionej funkcji nie otrzymali wynagrodzenia.  

3/ Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład 

organów zarządzających i nadzorujących stowarzyszenia (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem 

warunków oprocentowania i terminów spłaty.  

Zdarzenia nie wystąpiły. 

 
7. DANE O ŹRÓDŁACH ZWIĘKSZENIA I SPOSOBIE WYKORZYSTANIA FUNDUSZU 
STATUTOWEGO 
 
Organizacja nie posiada funduszu statutowego 

 

8. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE  

W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM  

 

1/ Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu 

finansowym roku obrotowego. 

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.  

 

2/ Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych  

w sprawozdaniu finansowym.  

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa.  
W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ 
nabrał dynamiki. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt  
w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające 
dodatkowych ujawnień. Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja 
ta wciąż się zmienia, do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu na 
sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki, jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków. 
Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby 
złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki. 
 

3/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym 

metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one 

istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny  

i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.  

Żadna z powyższych sytuacji w jednostce w roku obrotowym nie wystąpiła. 

 

 

 

 



9. INFORMACJA O ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU  

Środki pieniężne na kontach bankowych wynoszą: 436.529,67 zł  

Środki pieniężne w kasie wynoszą: 19,09 zł  

 

10. INFORMACJA O ROZLICZENIACH Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH  

I SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH 

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich składa następujące deklaracje podatkowe:  

1) PIT-4R z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych  

2) CIT-8 z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych  

 

Sporządzono, dnia 24 czerwca 2020 r. 
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