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A. Wartości niematerialne i prawne
Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych wartości niematerialnych i prawnych 
Stowarzyszenie przyjęło następujące progi wartościowe: 
-cena nabycia aktywów do 10 000,-zł
-cena nabycia aktywów powyżej 10 000,-zł
1.Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000,-zł
Stowarzyszenie zalicza nabyte składniki aktywów bezpośrednio w koszty działalności 
wprowadzając je jednocześnie do ewidencji pozabilansowej jeżeli cena nabycia przekarcza 
3.500,-zł.
2.Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,-zł
Jednostka zalicza nabyte składniki aktywów do wartości niematerialnych i prawnych 
wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów.Stowarzyszenie dokunuje 
umorzenia wartości niematerialnych i prawnych stosując dla wszystkich ich metodę liniową.
Wartości niematerialne i prawne  wyceniane są wg wartości netto tzn. w wartości początkowej 
pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujące.
B.Środki trwałe
Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych i wytworzonych we własnym zakresie środków 
trwałych Stowarzyszenie przyjęło następujące progi wartościowe:
- cena nabycia aktywów do 10.000,-zł,
- cena nabycia aktywów powyżej 10.000,-zł.
1.Środki trwałe o wartości początkowej  do 10.000,-zł.
Stowarzyszenie zalicza nabyte składniki aktywów bezpośrednio w koszty zużycia mateiałów 
wprowadzając je jednocześnie do ewidencji pozabilansowej jeżeli cena nabycia przekracza 
3.500,-zł.
2.Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,-zł.
Jednoska zalicza nabyte składniki aktywów do środków trwałych wprowadzając je 
jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania 
ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego środka trwałego. 
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca 
następującego po miesiąca oddania środka do używania.
Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych Stowarzyszenie wykorzystuje liniową metodę 
amortyzacji środków trwałych. Środki trwałe prezentowane wyceniane są wg wartości netto.
C. Zapasy
W Stowarzyszeniu występują zapasy materiałów. Materiały z zakupu ewidencjonowane są 
bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Na koniec okresu bilansowego sporządzany jest 
spis z natury materiałów niezużytych (pozostających na stanie), których wartość koryguje 
koszty zużycia materiałów okresu sprawozdawczego.
D. Należności krótkoterminowe i roszczenia
Stowarzyszenie swoje należności wykazuje w wartości netto. Należności wycenione zostały w 
kwocie wymagającej zapłaty bez uwzględnienia odsetek za zwłokę w zapłacie należności. 
Odpis należności przedawnionych następuje po okresie przewidzianym prawem.
E. Zobowiązania krótkoterminowe i roszczenia
Stowarzyszenie wykazuje swoje zobowiązania krótkoterminowe w kwocie wymagajacej zapłaty 
bez uwzglęnienia odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań. W roku obrotowym, za który 
sporządzone jest sprawozdanie finansowe w jednostce nie wystąpiły zobowiązania 
przedawnione i umorzone.
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Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. Ewidencja kosztów prowadzona 
jest w układzie rodzajowym. 
Stowarzyszenie "Aktywne Pogranicze" osiągnęło przychody z pozostałej działalności 
statutowej z następujących tytułów w roku 2019r.:
- otrzymana dotacje na realizacje projektów:                                                        
"Nadbużańskie Tajemnice" - UMOWA DOTACJI NR 222/PZ/2019
"Podlaski Power" - 2018-3-PL01-KA105-061090

Stowarzyszenie w roku bieżącym wykazało zysk  netto w kwocie 2 282,83 zł.
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Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finasowego za rok 2019 są 
zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami, zwaną 
dalej ustawą, która określa miedzy innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających 
siedzibą lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Stowarzyszenie "Aktywne Pogranicze"  sporządza sprawozdanie finansowe wg wzoru 
zamieszczonego w Załączniku nr 6 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. 
Wynik finansowy Stowarzyszenia  "Aktywne Pogranicze" za dany rok obrotowy obejmuje 
wszystkie osięgnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami 
koszty zgodne z zasadami memoriału oraz współmierności kosztów i przychodów.
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zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie ma 
nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element 
sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie PDF, CSV, 
JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, TXT lub RTF. W przypadku dołączenia informacji dodatkowej sporządzonej w postaci 
pliku PDF, treść tej informacji zamieszczona zostanie w całości w e-sprawozdaniu wygenerowanym do formatu PDF. Natomiast w 
przypadku dołączenia informacji dodatkowej sporządzonej w innym pliku niż PDF, np. w postaci pliku DOC, JPG, TXT, w e-sprawozdaniu 
wygenerowanym do formatu PDF zamieszczona zostanie jedynie informacja o dołączonych plikach. 
Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który 
należy zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka op zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o 
rachunkowości może je dołączyć jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej.

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym 
a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy czym, druk ten 
wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.



Informacja dodatkowa

INFDOD.SAP
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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: 

 

Stowarzyszenie „Aktywne Pogranicze” nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów 

finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych  

w bilansie. 

 

2. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, 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 „Aktywne Pogranicze” nie udziela kredytów członkom organów administracyjnych, 

zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i 

poręczeń wszelkiego rodzaju. 

 

3. Informacje o udziałach (akcjach) własnych, w tym: 

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym, 

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w 

przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, 

którą te udziały (akcje) reprezentują, 

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji), 

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich 

udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały 

(akcje) reprezentują: 

 

Stowarzyszenie „Aktywne Pogranicze” nie posiada udziałów i akcji. 

 

4. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach: 



Stowarzyszenie „Aktywne Pogranicze” nie wykazuje w bilansie  żadnych aktywów trwałych. Zakupione 

środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w ciągu roku obrotowego były na bieżąco umarzane w 

100% w miesiącach przekazywania ich do użytkowania. 

 

Na aktywa obrotowe w kwocie  3 166,45  zł składają się: 

- inwestycje krótkoterminowe w kwocie 3 166,45 zł. Na kwotę tą składa się suma środków pieniężnych 

zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 3 137,45 zł i oraz w gotówce w kasie kwota 29,00zł. 

 

Kapitał (fundusz) własny składa się z następujących pozycji:  

- wynik finansowy (zysk) netto za 2019 r. w kwocie  - 2 282,83 zł.  

 

Na zobowiązania składają się następujące pozycje: 

- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług- 950,00 zł 

- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych- 223,00 zł 

- rozliczenia międzyokresowe – 47,81 zł 

   Suma aktywów i pasywów w 2019 r wynosi:  3 166,45  zł 

 

5. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów i kosztów 

- przychody z działalności statutowej – 64 701,84 zł obejmują: 

  środki rozliczone w ramach realizacji projektów, finansowanych  z dotacji   oraz darowizn 

- koszty działalności statutowej- 62 101,84 zł, 

Na kwotę tą składają się następujące pozycje kosztów: 

Zużycie materiałów i energii – 169,91 zł 

Usługi obce- 11 810,98 zł 

Wynagrodzenia- 10 800,00 zł 

Składki ubezpieczenia społecznego – 43,27 zł 

Pozostałe koszty rodzajowe – 39 277,68 zł 

 

   

 

 


