
Sprawozdanie Zarządu z działalności  

Stowarzyszenia 

GORLICEBIKE 

za rok 2020 
 

ul. Graniczna 9 

38-300 Gorlice 

NIP: 7382160805 

 

Wpis rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił dnia 16 lipca 2020 r. pod numerem 

KRS: 0000849909. Czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest nieoznaczony. 

Nadany nr NIP stowarzyszenia: 7382160805 oraz REGON: 386536796. 

 

Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie zarządu za rok obrotowy rozpoczynający się 16.07.2020 

do 31.12.2020. 
 

Określenie celów statutowych organizacji: 

 działanie na rzecz promocji i budowy infrastruktury przyjaznej rowerzystom; 

 popularyzowanie roweru jako alternatywnego, ekologicznego i zdrowego środka transportu i 

rekreacji; 

 działanie służące poprawie bezpieczeństwa drogowego w tym szczególnie niechronionych 

uczestników ruchu drogowego; 

 propagowanie alternatywnych środków zrównoważonego transportu; 

 rozwijanie kontaktów i współpracy między organizacjami i instytucjami na rzecz realizacji 

celów statutowych; 

 edukacja oraz wychowanie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ekologii i 

zrównoważonego transportu; 

 organizowanie imprez i wydarzeń o charakterze społecznym, sportowym, turystycznym i 

kulturalnym; 

 promocja i upowszechnianie sportu, turystyki i zdrowia; 

 promocja proekologicznej świadomości społeczeństwa i zasad zrównoważonego rozwoju; 

 monitoring działań i funkcjonowania organów administracji publicznej w zakresie rozwoju 

infrastruktury rowerowej, w zakresie komunikacji, rekreacji, turystyki i sportu. 

 

W 2020 roku Stowarzyszenie zajmowało się realizacją wyżej wymienionych celów na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji 

działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane 

okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności. 

 

 

 

 

 



wizualizacja sprawozdania

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2020-07-16

Data końcowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania 
finansowego

2021-06-07

Kod Sprawozdania: SprFinOpWZlotych

Kod Systemowy SFJOPZ (1)

Wersja Schemy 1-2

Wariant Sprawozdania 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 
do ustawy o rachunkowości

Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa i siedziba

Nazwa Firmy Stowarzyszenie GORLICEBIKE

Siedziba podmiotu

Województwo małopolskie

Powiat gorlicki

Gmina Gorlice

Miejscowość Gorlice

Adres

Adres

Kraj PL

Województwo małopolskie

Powiat gorlicki

Gmina Gorlice

Nazwa ulicy Graniczna
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Numer budynku 9

Nazwa miejscowości Gorlice

Kod pocztowy 38-300

Nazwa urzędu pocztowego Gorlice

Identyfikator podatkowy NIP 7382160805

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla 
jednostek wpisanych do Krajowego 
Rejestru Sądowego.

0000849909

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 2020-07-16

Data do 2020-12-31

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie 
finansowe zostało sporządzone przy 
założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć 
przyszłości: "Tak" - sprawozdanie 
sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności, "Nie" - 
sprawozdanie zostało sporzadzone 
przy zalożeniu, że działalność nie 
będzie kontynuowana

Tak

Wskazanie, czy nie istnieją 
okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez nią 
działalności: "Tak" - Brak 
okoliczności wskazujących na 
zagrożenie kontynuowania 
działalności; "Nie" - Wystąpiły 
okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania 
działalności

Tak
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Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo 
wyboru, w tym:

Podstawowe zasady wyceny 
aktywów i pasywów Zgodnie z art. 
28 ust. 1 ustawy z 29.09.1994 r. o 
rachunkowości - dalej u.o.r. - aktywa 
i pasywa wycenia się nie rzadziej niż 
na dzień bilansowy w sposób 
następujący: 1) środki trwałe oraz 
wartości niematerialne i prawne – 
według cen nabycia 1 lub kosztów 
wytworzenia 2 , lub wartości 
przeszacowanej (po aktualizacji 
wyceny środków trwałych), 
pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a 
także o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości 3 , 2) nieruchomości oraz 
wartości niematerialne i prawne 
zaliczane do inwestycji - według 
zasad, stosowanych do środków 
trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, 
określonych w pkt 1 lub według 
ceny rynkowej bądź inaczej 
określonej wartości godziwej, 3) 
środki trwałe w budowie – w 
wysokości ogółu kosztów 
pozostających w bezpośrednim 
związku z ich nabyciem lub 
wytworzeniem, pomniejszonych o 
odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości, 4) udziały w innych 
jednostkach oraz inne inwestycje 
zaliczone do aktywów trwałych – 
według ceny nabycia pomniejszonej 
o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości lub według wartości 
godziwej 4 albo skorygowanej ceny 
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metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji),

nabycia - jeżeli dla danego składnika 
aktywów został określony termin 
wymagalności 5 , 5) udziały w 
jednostkach podporządkowanych 
zaliczone do aktywów trwałych - 
według zasad określonych w pkt 4 
lub metodą praw własności, pod 
warunkiem, że będzie ona 
stosowana jednolicie wobec 
wszystkich jednostek 
podporządkowanych, 6) inwestycje 
krótkoterminowe – według ceny 
(wartości) rynkowej 6 albo według 
ceny nabycia lub ceny (wartości) 
rynkowej, zależnie od tego, która z 
nich jest niższa albo według 
skorygowanej ceny nabycia - jeżeli 
dla danego składnika aktywów 
został określony termin 
wymagalności, a krótkoterminowe 
inwestycje, dla których nie istnieje 
aktywny rynek, w inny sposób 
określonej wartości godziwej, 7) 
rzeczowe składniki aktywów 
obrotowych – według cen nabycia 
lub kosztów wytworzenia nie 
wyższych od ich cen sprzedaży netto 
7 na dzień bilansowy, 8) należności i 
udzielone pożyczki – w kwocie 
wymaganej zapłaty, z zachowaniem 
ostrożności, z zastrzeżeniem pkt 9, 
9) należności i udzielone pożyczki 
zaliczone do aktywów finansowych, 
mogą być wyceniane według 
skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli 
jednostka przeznacza je do 
sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, 
to według wartości rynkowej lub 
inaczej określonej wartości 
godziwej, 10) zobowiązania – w 
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kwocie wymagającej zapłaty, z 
zastrzeżeniem pkt 11, 11) 
zobowiązania finansowe mogą być 
wyceniane według skorygowanej 
ceny nabycia, a jeżeli jednostka 
przeznacza je do sprzedaży w 
okresie do 3 miesięcy, to według 
wartości rynkowej lub inaczej 
określonej wartości godziwej, 12) 
rezerwy – w uzasadnionej, 
wiarygodnie oszacowanej wartości, 
13) udziały (akcje) własne - według 
cen nabycia 14) kapitały (fundusze) 
własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) 
własnych oraz pozostałe aktywa i 
pasywa – w wartości nominalnej.

ustalenia wyniku finansowego

Stowarzyszenie przygotowało bilans 
oraz rachunek zysków i strat w 
wersji porównawczej wraz z 
informacją dodatkową.

ustalenia sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego

Zasady rachunkowości przyjęte przy 
sporządzaniu sprawozdania 
finansowego są zgodne z ustawą z 
dnia 29 września 1994r. o 
rachunkowości, która określa 
między innymi zasady 
rachunkowości dla jednostek 
mających siedzibę lub miejsce 
sprawowania zarządu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

pozostałe

Odroczony podatek dochodowy - 
nie wystąpił Między wynikiem 
finansowy danego roku a podstawą 
opodatkowania nie wystąpiła 
różnica w postaci zwiększenia lub 
zmniejszenia tej podstawy.

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
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Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Aktywa razem 1158.03 0.00 -

• Aktywa trwałe 0.00 0.00 -

• • Wartości 
niematerialne i 
prawne

0.00 0.00 -

• • Rzeczowe 
aktywa trwałe

0.00 0.00 -

• • Należności 
długoterminowe

0.00 0.00 -

• • Inwestycje 
długoterminowe

0.00 0.00 -

• • 
Długoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe

0.00 0.00 -

• Aktywa 
obrotowe

1158.03 0.00 -

• • Zapasy 0.00 0.00 -

• • Należności 
krótkoterminowe

0.00 0.00 -

• • Inwestycje 
krótkoterminowe

1158.03 0.00 -

• • Krótkotermino
we rozliczenia 
międzyokresowe

0.00 0.00 -

• Należne wpłaty 
na fundusz 
statutowy

0.00 0.00 -
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Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Pasywa razem 1158.03 0.00 -

• Fundusz własny 1158.03 0.00 -

• • Fundusz 
statutowy

0.00 0.00 -

• • Pozostałe 
fundusze

0.00 0.00 -

• • Zysk (strata) z 
lat ubiegłych

0.00 0.00 -

• • Zysk (strata) 
netto

1158.03 0.00 -

• Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania

0.00 0.00 -

• • Rezerwy na 
zobowiązania

0.00 0.00 -

• • Zobowiązania 
długoterminowe

0.00 0.00 -

• • Zobowiązania 
krótkoterminowe

0.00 0.00 -

• • Rozliczenia 
międzyokresowe

0.00 0.00 -

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy
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Przychody z 
działalności 
statutowej

0.00 0.00 -

• Przychody z 
nieodpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

0.00 0.00 -

• Przychody z 
odpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

0.00 0.00 -

• Przychody z 
pozostałej 
działalności 
statutowej

0.00 0.00 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Koszty 
działalności 
statutowej

0.00 0.00 -

• Koszty 
nieodpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

0.00 0.00 -

• Koszty 
odpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

0.00 0.00 -
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• Koszty 
pozostałej 
działalności 
statutowej

0.00 0.00 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Zysk (strata) z 
działalności 
statutowej (A - B)

0.00 0.00 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Przychody z 
działalności 
gospodarczej

0.00 0.00 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Koszty 
działalności 
gospodarczej

676.00 0.00 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy
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Zysk (strata) z 
działalności 
gospodarczej (D - 
E)

-676.00 0.00 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Koszty ogólnego 
zarządu

0.00 0.00 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Zysk (strata) z 
działalności 
operacyjnej (C + 
F - G)

-676.00 0.00 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Pozostałe 
przychody 
operacyjne

4843.00 0.00 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Pozostałe koszty 
operacyjne

3008.97 0.00 -
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Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Przychody 
finansowe

0.00 0.00 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Koszty finansowe 0.00 0.00 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Zysk (strata) 
brutto (H + I - J + 
K - L)

1158.03 0.00 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Podatek 
dochodowy

0.00 0.00 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Zysk (strata) 
netto (M - N)

1158.03 0.00 -
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Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają 
wyłącznie jednostki zobowiązane.

A. Zysk (strata) 
brutto za dany 
rok

Rok bieżący 0.00

Rok poprzedni 0.00

B. Przychody 
zwolnione z 
opodatkowania 
(trwałe różnice 
pomiędzy 
zyskiem/stratą 
dla celów 
rachunkowych a 
dochodem
/stratą dla celów 
podatkowych), w 
tym:

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Rok poprzedni

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Pozostałe 
(możliwość 
łącznego 
podania różnic o 
wartościach 
niższych niż 
20.000 zł)

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Rok poprzedni

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-
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C. Przychody 
niepodlegające 
opodatkowaniu 
w roku bieżącym, 
w tym:

Rok bieżący z innych źródeł 
przychodów

-

Rok poprzedni

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Pozostałe 
(możliwość 
łącznego 
podania różnic o 
wartościach 
niższych niż 
20.000 zł)

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Rok poprzedni

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

D. Przychody 
podlegające 
opodatkowaniu 
w roku bieżącym, 
ujęte w księgach 
rachunkowych 
lat ubiegłych w 
tym:

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Rok poprzedni

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Pozostałe 
(możliwość 

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-
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łącznego 
podania różnic o 
wartościach 
niższych niż 
20.000 zł)

Rok bieżący z innych źródeł 
przychodów

-

Rok poprzedni

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

E. Koszty 
niestanowiące 
kosztów 
uzyskania 
przychodów 
(trwałe różnice 
pomiędzy 
zyskiem/stratą 
dla celów 
rachunkowych a 
dochodem
/stratą dla celów 
podatkowych), w 
tym:

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Rok poprzedni

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Pozostałe 
(możliwość 
łącznego 
podania różnic o 
wartościach 
niższych niż 
20.000 zł)

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Rok poprzedni

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

F. Koszty 

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-
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nieuznawane za 
koszty uzyskania 
przychodów w 
bieżącym roku, w 
tym:

Rok bieżący
z innych źródeł 
przychodów

-

Rok poprzedni

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Pozostałe 
(możliwość 
łącznego 
podania różnic o 
wartościach 
niższych niż 
20.000 zł)

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Rok poprzedni

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

G. Koszty 
uznawane za 
koszty uzyskania 
przychodów w 
roku bieżącym 
ujęte w księgach 
lat ubiegłych, w 
tym:

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Rok poprzedni

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Pozostałe 
(możliwość 

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-
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łącznego 
podania różnic o 
wartościach 
niższych niż 
20.000 zł)

Rok bieżący z innych źródeł 
przychodów

-

Rok poprzedni

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

H. Strata z lat 
ubiegłych, w tym:

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Rok poprzedni

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

I. Inne zmiany 
podstawy 
opodatkowania, 
w tym:

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Rok poprzedni

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Pozostałe 
(możliwość 

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-
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łącznego 
podania różnic o 
wartościach 
niższych niż 
20.000 zł)

Rok bieżący z innych źródeł 
przychodów

-

Rok poprzedni

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

J. Podstawa 
opodatkowania 
podatkiem 
dochodowym

Rok bieżący 0.00

Rok poprzedni 0.00

K. Podatek 
dochodowy

Rok bieżący 0.00

Rok poprzedni 0.00
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UPROSZCZONA INFORMACJA DODATKOWA 

do sprawozdania finansowego za okres 

16 lipca 2020  do  31 grudnia 2020 

 
 

 

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 
1. Nazwa i siedziba firmy, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz właściwy 

sąd lub inny organ prowadzący rejestr. 

 
 Stowarzyszenie zostało zarejestrowane jako Stowarzyszenie GORLICEBIKE w Sądzie 

Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

i wpisana została w dniu 16-07-2020 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 

0000849909. 

 

Stowarzyszenie posiada numer identyfikacji podatkowej  (NIP) 7382160805 oraz nr REGON 

386536796. 

 

 

Celem działalności Stowarzyszenia  według statutu i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jest: 

– działanie na rzecz promocji i budowy infrastruktury przyjaznej rowerzystom; 

– popularyzowanie roweru jako alternatywnego, ekologicznego i zdrowego środka transportu i 

rekreacji; 

– działanie służące poprawie bezpieczeństwa drogowego w tym szczególnie niechronionych 

uczestników ruchu drogowego; 

– propagowanie alternatywnych środków zrównoważonego transportu; 

– rozwijanie kontaktów i współpracy między organizacjami i instytucjami na rzecz realizacji 

celów statutowych; 

– edukacja oraz wychowanie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ekologii i 

zrównoważonego transportu; 

– organizowanie imprez i wydarzeń o charakterze społecznym, sportowym, turystycznym i 

kulturalnym; 

– promocja i upowszechnianie sportu, turystyki i zdrowia; 

– promocja proekologicznej świadomości społeczeństwa i zasad zrównoważonego rozwoju; 

– monitoring działań i funkcjonowania organów administracji publicznej w zakresie rozwoju 

infrastruktury rowerowej, w zakresie komunikacji, rekreacji, turystyki i sportu. 

 

 

2. Czas trwania działalności Stowarzyszenia. 
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony. 

 

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym. 
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia obejmuje okres od dnia 16 lipca 2020 roku do dnia  

31  grudnia 2020 roku 

 

4. Założenie kontynuacji działalności. 
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności statutowej przez Stowarzyszenie w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli co 
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najmniej do 31 grudnia 2020 roku. Zarząd Stowarzyszenia nie stwierdza na dzień podpisania 

sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla 

możliwości kontynuacji działalności przez Stowarzyszenie w okresie 12 miesięcy po dniu 

bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia 

przez nią dotychczasowej działalności. 
 

5. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów  

i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 

sprawozdania finansowego w zakresie, w  jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. 

 

Stowarzyszenie GORLICEBIKE  prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustaleniami ustawowymi 

tj.: Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 

1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 395, z późniejszymi zmianami 

– dalej „UoR”). 

 

 

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

 
1. Informacje i objaśnienia do bilansu 

• 1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje długoterminowe. 
Nie występują 

 

• 2. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. 
Nie występują. 

 

• 3. Inwestycje Krótkoterminowe (środki pieniężne). 
Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i kasie wyniósł na 31 grudnia 2020 r.  wynosi  

1.158,03 zł 

 

• 4. Należności krótkoterminowe 

Nie występują. 

 

2. Informacje i objaśnienia do rachunku wyników. 
 

· Przychody Stowarzyszenia  

 

 W 2020 Stowarzyszenie uzyskało przychody: 

 

- z tytułu składek członkowskich w kwocie 1.080,00 zł 

- z tytułu dotacji z Urzędu Miasta Gorlice w kwocie 2.000,00 zł 

- z tytułu darowizn w kwocie 633,00 zł 

- z tytułu wpłat na rajd w kwocie 1.130,00 zł 

 

 

 

· Koszty poniesione na: 

a) realizację zadania „IX Etnograficzny Rajd Rowerowy Śladami prof. Romana Reinfussa”  

w kwocie 3.008,97 zł 

b) pozostałe koszty w kwocie 676,00 zł 
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wynik finansowy:  1,158,03 zł 
 

 

 
 



UCHWAŁA NR 1/2021 

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA GORLICEBIKE 

z dnia 07 czerwca 2021 r. 

 

 

 

§ 1. Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia GORLICEBIKE z siedzibą w Gorlicach postanawia 

zatwierdzić sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2020 roku, bilans za 2020 rok, 

który zamknął się sumą bilansową 1.158,03 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt osiem złotych 

03/100 PLN) oraz rachunek zysków i strat za rok 2020, który wykazał zysk netto  1.158,03 zł 

(słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt osiem złotych 03/100 PLN). 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR 2/2021 

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA GORLICEBIKE 

z dnia  07 czerwca 2021 r. 

 
 

 

 

 

§ 1. Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia GORLICEBIKE z siedzibą w Gorlicach postanawia 

zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2020, w kwocie  

1.158,03 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt osiem złotych 03/100 PLN) przekazać na 

prowadzenie bieżącej działalności. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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