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Należności krótkoterminowe obejmują: stan krótkoterminowych należności z tytułu podatków 
oraz należności  wymagających zapłaty przez kontrahentów z różnych tytułów (udzielonych 
poręczeń i pożyczek),  dochodzonych na drodze sądowej.  Należności są wyceniane w kwocie 
wymaganej zapłaty
Inwestycje krótkoterminowe stanowią: aktywa pieniężne oraz aktywa finansowe płatne i 
wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu roku od dnia bilansowego. Zalicza się tu m.in. 
środki pieniężne w  na rachunkach bankowych, inne środki pieniężne (lokaty bankowe płatne 
przed upływem 3 miesięcy) 
Środki pieniężne wyceniono wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy Jednostka nie 
posiadała gotówki wyrażonej w walucie obcej.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe stanowią: poniesione w przeszłości koszty, które 
odnoszą się do przyszłych okresów. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe zostaną 
odniesione na wynik finansowy najbliższego roku obrotowego. Ich wycena bilansowa opiera 
się na poniesionych kosztach zapisanych na koncie „Krótkoterminowe czynne rozliczenia 
międzyokresowe”. 
Zobowiązania  i udzielone pożyczki - wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.  
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Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy” 
następuje przeniesienie (przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych 
przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków nadzwyczajnych, 
a takżNa koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy” 
następuje przeniesienie (przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych 
przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków nadzwyczajnych, 
a także podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na 
wynik.Rokiem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie finansowe sporządzone 
jest za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku. 



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

Rokiem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest 
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest przy założeniu kontynuowania działalności w 
przyszłości.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane żadne okoliczności 
wskazujące na zagrożenie dla  kontynuowania przez Spółkę działalności.
W okresie za, który sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie z innymi 

jednostkami.   
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. 
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SUDECKIE STOWARZYSZENIE 
INICJATYW GOSPODARCZYCH

31.12.2020

1 633 693,52
0,00

208 657,40
0,00

1 425 036,12
0,00

846 725,37
0,00

198 663,55
647 483,07

578,75
0,00

2 390 947,99
2 770 633,09

0,00
-201 250,61
-178 434,49

89 470,90
0,00
0,00

89 470,90
0,00

2 480 418,89

1 763 095,03
0,00

243 785,00
0,00

1 519 310,03
0,00

1 779 083,90
0,00

159 794,03
1 618 727,96

561,91
0,00

2 569 382,48
2 770 633,09

0,00
-108 684,98

-92 565,63
972 796,45

0,00
69 332,09

903 464,36
0,00

3 542 178,93

2 480 418,89 3 542 178,93

2020 2019

zł
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SUDECKIE STOWARZYSZENIE 
INICJATYW GOSPODARCZYCH

01.01.2020 - 31.12.2020

zł

2020

20 118,60

20 000,00

0,00

118,60
0,00

0,00

0,00

0,00

20 118,60
0,00

0,00

0,00

416 467,00
-396 348,40

127 057,98

3 423,29

97 558,59

3 279,37

-178 434,49
0,00

-178 434,49

2019

25 263,60

25 000,00

0,00

263,60
0,00

0,00

0,00

0,00

25 263,60
0,00

0,00

0,00

349 241,11
-323 977,51

164 886,89

9 542,28

81 247,19

5 179,92

-92 565,63
0,00

-92 565,63
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-178 434,49

97 579,48

28 073,71

0,00

0,00

119 242,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-92 565,63

158 834,44

zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1
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               INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2020r 

                                                   SUDECKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH 

                                                                                58-100 ŚWIDNICA 

                                                                           ul. Armii Krajowej 29/8 

 

                           

I. Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach bilansu. 
 

AKTYWA 
 
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE i WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 

 

1. Środki  trwałe oraz WNIP w 2019 roku 

Stowarzyszenie  posiada następujące środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: 

 - licencje na program do rozliczania pożyczek,  

- drukarki,  

- kserokopiarkę 

- notebooki,  

- zestawy komputerowe 

- lokal użytkowy wraz z gruntem, który zastał zakupiony w dniu 25.08.2016r na podstawie aktu notarialnego 

REP A 8351/2016r, za kwotę 349 700,00 zł. Zakup sfinansowany z pożyczki udzielonej przez Fundusz Regionu 

Wałbrzyskiego. 

Wartość  netto  środków trwałych na 31.12.2020r wynosi:  208 657,40 zł 

Wartość  netto  wartości niematerialnych i prawnych  na 31.12.2020r wynosi:  0 zł 

2. MAJĄTEK OBROTOWY 
    Struktura należności krótkoterminowych 
 

Należności od pozostałych jednostek, w tym 198663,55 
 

a) Należności dochodzone na drodze sadowej,  
- poręczenie pożyczek zaciągniętych w Urzędzie Pracy w 
Wałbrzychu: 
- nr 7/2020 – 23 982,16 zł 
- nr 7.08.2003 – 11 588, 78 zł 
- nr 37/2003 – 1 923,70 zł 
- nr 73/2005 – 20 007,23 zł 
-  nr 78/2006 – 9 658,09 zł 
 - Projekt DFP-6 – S2WP/2014/258/14 – 87 679,65 zł 

154839,61 

b) Inne (m.in. zaliczki  pobrane  przez pracowników  na wydatki 
gotówkowe- do rozliczenia w roku następnym, nadpłacone 
wynagrodzenie  do rozliczenia) 

2284,07 
 

c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (dotyczy 
składek zus) 

878 
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d) należności z tytułu  dostaw i usług  o okresie spłaty do 12 mcy 40661,87 

 
    Struktura inwestycji  krótkoterminowych 
 

Inwestycje krótkoterminowe (a+b), w tym 647483,07 
 
 

a) środki pieniężne i  inne aktywa pieniężne, w tym 204957,53 
 

- środki na rachunku bieżącym ( SANTANDER BANK POLSKA 4138) 30778,82 

- środki na rachunku bieżącym (SANTANDER BANK POLSKA 2990) 236,91 

- środki na rachunku pożyczkowym ( Wspólnoty Mieszkaniowe) 
(SANTANDER BANK POLSKA 2497) 

30,24 

- środki powierzone na rachunku bankowym  funduszy specjalnych (w 
ramach umowy nr 7  Dolnośląski Fundusz Powierniczy)  (SANTANDER BANK 
POLSKA 1066) 

22807,50 

- środki  własne SSIG na rachunku bankowym  lokat  krótkoterminowych 
(SANTANDER BANK POLSKA 5830) 

50015,24 

- środki  własne SSIG na rachunku bankowym  lokat  krótkoterminowych 
(SANTANDER BANK POLSKA 7809 

101088,18 

Razem środki na rachunkach bankowych 204956,89 
 

b) inne środki pieniężne- niezapadłe odsetki naliczone na dzień 
31.12.2020r od lokat bankowych  

0,64 

c) udzielone pożyczki- pożyczki udzielone przedsiębiorcom i wspólnotom 
mieszkaniowym i pożyczkobiorcom w ramach projektu Pożyczka 
Rozwojowa, DFP , Pożyczka Płynnościowa – dot. rat przypadających  
do zapłaty w roku obrotowym następującym po dniu bilansowym, tj. 
2021r 

437257,03 
 

d) naliczone odsetki bilansowe  na dzień 31.12.2019r, - dot.  pożyczek 
udzielonych  przedsiębiorcom i wspólnotom mieszkaniowym i 
pożyczkobiorcom w ramach projektu pożyczka rozwojowa, DFP( w części 
przypadającej na SSIG i DFP) 

5268,51 

 
 
 

3. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 
     
Struktura inwestycji  długoterminowych 
 

Długoterminowe aktywa finansowe, w tym 1425036,12 

a) Udziały lub akcje, w tym 100.000,00 

- Dolnośląski Fundusz Gospodarczy 100.000,00 

b) Udzielone pożyczki, w tym 1325036,12 
 
 

- pożyczki dla wspólnot Mieszkaniowych i dla przedsiębiorców udzielonych 
w ramach projektu DFP  oraz Pożyczka Rozwojowa, Pożyczka Płynnościowa 
dot. rat przypadających  do zapłaty  w roku lub latach późniejszych niż rok 
następujący po dniu bilansowym 

 
1300623,76 

- pożyczki pozostałe (PARP Kanadyjski Fundusz Pożyczkowy)  dot. rat 
przypadających  do zapłaty  w roku lub latach późniejszych niż rok 
następujący po dniu bilansowym 

24412,36 
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  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym 578,75 

a) Koszty ubezpieczenia majątku SSIG dot. 2020r,  587,75 

 

PASYWA 
Struktura funduszy za 2020r 

       Fundusz własny (statutowy) Stowarzyszenia wynosi   2 770 633,09 zł 
 

     Struktura zobowiązań długoterminowych 

 

Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek 

Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek w 2020r. nie występują. 

 
     Struktura zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych 

Wobec jednostek pozostałych, w tym (a+b+c+d+e+f): 89470,9 
 

a) Inne zobowiązania finansowe, w tym 26835,45 

- otrzymane od BGK na rachunek bankowy  zwrotne środki  w części 
stanowiącej wkład do funduszu pożyczkowego- nie jest to przychód). Dotyczy 
rat przypadających  do zapłaty  w  roku obrotowym następującym po dniu 
bilansowym (za IV kwartał 2020r oraz I--III kwartał 2020r) oraz odsetki 
otrzymane i zarachowane od  pożyczek udzielonych przedsiębiorcom w 
ramach umowy operacyjnej ,  podlegające zwrotowi  do BGK w 2021.  
 

 
26835,45 

-b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy 5700,61 

- c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (dotyczy 
świadczeń  płatnych  do 20 następnego miesiąca) 

706,00 

c) z tytułu pożyczek, kredytów (zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej 
na zakup lokalu biurowego) 

56171,04 

e) inne – rozrachunki z pracownikami 57,80 

 
 
Stowarzyszenie nie zalega z płatnościami z tytułu zobowiązań. Wszystkie zobowiązania, regulowane są  zgodnie 
z terminami płatności 
 

II. Uzupełniające dane o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym 
 
 

Przychody za 2020 rok 

 

Tytuł przychodu Kwota 

1. Przychody statutowe 20000,00 

a. składki członkowskie Gmina Miasto Świdnica 5 000,00 
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b. składki członkowskie Gmina Wiejska Świdnica 5 000,00 

c. składki członkowskie  Gmina Jaworzyna 5 000,00 

d. składki członkowskie Powiat Świdnicki 5 000,00 

2. Inne przychody określone statutem 118,60 

a. 1% podatku 118,60 

2. Przychody Finansowe  97558,59 

A. Odsetki od pożyczek (umowne i karne) 94753,58 

B. Odsetki od lokat bankowych 

                                                                   

764,07 

C. niepodatkowe – księgowe odsetki bilansowe naliczone od pożyczek 

udzielonych Wspólnotom Mieszkaniowym,  pożyczki PR  oraz odsetki od 

lokat bankowych bilansowe, naliczone na dzień 31.12.2019r 2040,94 

4. Przychody operacyjne 127057,98 

- ściągnięcie komornicze- niespłacone w terminie pożyczki- zwrot kosztów 

komornika, mecenasa,  opłaty za pozew, opłaty sądowe 2812,80 

- różne drobne ( w tym drobne salda należności i zobowiązań) 2,93 

- zwrot kosztów poniesionych z tytułu zarządzania funduszami pożyczkowymi 

DFP7  18785,14 

- zwrot kosztów poniesionych z tytułu zarządzania funduszami pożyczkowymi   

w ramach różnych projektów pożyczkowych, finansowanych ze środków 

unijnych 78794,34 

- umorzona mikropożyczka z urzędu pracy na pokrycie bieżących wydatków z 

uwagi na covid 5000,00 

- umorzenie składek ZUS z uwagi na COVID za miesiące marzec, kwiecień i 

maj 21662,77 

razem: 244735,17 
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Koszty  księgowe, wykazane w rachunku wyników za 2019 rok 

 

Tytuł  kosztu Kwota 

1. Koszty administracyjne 416467,00 

- materiały i energia (media, materiały biurowe, materiały gospodarcze, 
środki czystości, gaz, energia, niskocenne wyposażenie, komputery ,szafy na 
dokumenty) 

 

14534,28 

- amortyzacja (lokal biurowy), 35127,60 

- usługi obce (koszty utrzymania nieruchomości , usługi telekomunikacyjne,  
księgowe, prawnicze, bankowe, pocztowe, abonament KRD, usługi 
informatyczne, inne usługi specjalistyczne konserwacje sprzętu biurowego) 

61104,65 

- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty do KRS, opłaty sądowe) 2407,00 

-  wynagrodzenia (wynagrodzenie zasadnicze, umowy cywilnoprawne, 
nagrody).  

250590,54 

- ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia (składki na ZUS, fundusze pracy 
finansowane przez płatnika, koszty BHP, badania lekarskie)  

50169,64 

- pozostałe koszty (podróże służbowe, związane z realizowanymi zadaniami, 
ubezpieczenia majątkowe, zakup kartek świątecznych) 

2533,29 

3. Koszty finansowe (zapłacone  odsetki  dot. spłat  rat pożyczki, zaciągniętej 
na zakup lokalu biurowego) 

3279,37 

 

4. Koszty operacyjne (opłaty sądowe, zaliczki na komornika,  dot. 
wierzytelności SSIG, które regulowane są w ratach  wraz z należnymi 
odsetkami i zwrotem kosztów postępowania, które ujmowane są równoległe 
do spłat w pozostałe przychody operacyjne,, koszty korespondencji 
prawniczej, drobne salda należności/zobowiązań 

3423,29 

razem 423169,66 

 

III. Informacje uzupełniające 

 

1. Informacja o zatrudnieniu i wypłaconych wynagrodzeniach 

W roku obrotowym jednostka wypłacała wynagrodzenia na podstawie umów zleceń oraz na podstawie umów o 

pracę, nagrody.  

Stowarzyszenie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r 

wyniósł – 6 osób. 

Dodatkowo w 2020r  zawierane były umowy cywilnoprawne - usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń.    

Księgowość Stowarzyszenia prowadzona jest przez AS Biuro Rachunkowe Joanna Gruda, Aleja Niepodległości 

16/2, 58-100 Świdnica 

 2. W okresie obrachunkowym nie tworzono rezerw.  

 3. Stowarzyszenie sporządza rachunek  wyników wg wariantu porównawczego. 

4 W roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne. 

 

IV. Rozliczenie głównych pozycji różniących wysokość kosztów i przychodów księgowych (rachunek 

zysków i strat) od wysokości kosztów i przychodów tworzących podstawę opodatkowania 

podatkiem dochodowym w 2020r.: 
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PRZYCHODY zł 

1. Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie, z tego 244735,17 

2)Korekty przychodów – razem (+lub-), z tego: (-)   
28703,71 

                - niepodatkowe – księgowe odsetki bilansowe od pożyczek 
udzielonych , Wspólnotom Mieszkaniowym, pożyczkobiorcom w ramach 
pożyczki PR naliczonych  oraz odsetki od lokat bankowych bilansowe, 
naliczone na dzień 31.12.2020r 

(-) 2040,94 

- umorzenie składek ZUS z uwagi na COVID- niepodatkowe, z uwagi na to, że 
umorzone koszty ZUS nie stanowią kosztów podatkowych (-) 21662,77 

- umorzona mikropożyczka z urzędu pracy na pokrycie bieżących wydatków z 
uwagi na covid (-) 5000,00 

3. Przychody Podatkowe (1-2) 216031,46 

4. Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych- łącznie, z tego: 423169,66 

      5) Korekty kosztów wynikające z ksiąg - różnice (-), 
(-)119242,25 

 

a) koszty kwalifikowane  projektów  DFP, Pożyczka Rozwojowa , 
Pożyczka Płynnościowa zwrócone SSIG w 2020r w związku z  
zarządzaniem funduszem pożyczkowym (art. 16 ust pkt. 58) 

(-)97579,48 
 
 

b) - umorzenie składek ZUS z uwagi na COVID (-) 21662,77 

           6.Koszty podatkowe łącznie (4-5) 303927,41 

          7.strata  (3-6) (- )87895,95 

 

 

Przychody/dochody  wolne od podatku;   

- przychody  - 97 579,48 otrzymane na rachunek bankowy, związane ze zwrotem kwalifikowanych kosztów 

zarządzania funduszem pożyczkowym (w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich) - 

art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o pdoop   

IV   Dane do CIT- 8 i CIT-0 za 2020r 

Wynik podatkowy  (-) 178434,49 

przychody 244735,17  

koszty 423169,66 

 

Dochody wolne  97579,48 Dane do CIT-8/0 

Wynik podatkowy (-) 178434,49 

Razem  dochody/straty wolne (-) 80855,01 

 

Przychody  216031,46 Dane do CIT- 8 

Koszty uzyskania przychodów 303927,41 

Razem  dochody/straty wolne (- ) 87895,95 

 



Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu osoba podpisująca

2021-06-19 18:45:38 Joanna Gruda; AS JOANNA GRUDA
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