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Księgi rachunkowe prowadzono zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.
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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W roku obrotowym w jednostce przyjęto następujące zasady wyceny aktywów i pasywów,
zgodne z ustawą o rachunkowości:
- należności i zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, w
złotych polskich, jeśli wystąpiły należności czy zobowiązania w walutach obcych – wycena
nastąpiła wg ich wartości nominalnej w walucie obcej w przeliczeniu na złote polskie wg kursu
średniego waluty obowiązującego na ten dzień ustalonego dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski,
- środki pieniężne w wartości nominalnej, jeśli wystąpiły środki pieniężne wyrażone walutą
obcą, przelicza się na złote polskie na dzień bilansowy wg kursu średniego NBP na ten dzień,
- towary na dzień bilansowy wycenia się po cenach zakupu netto; stany ilościowe ustalane w
drodze spisu z natury,
- rozchód towarów odbywa się wg cen zakupu metodą FIFO.
Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie planu amortyzacji zestawionego w formie
tabeli. Stawki amortyzacyjne są zgodne ze stawkami określonymi w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych. Składniki majątku o wartości równej lub wyższej od
10.000,00 zł podlegają ewidencji analitycznej. Składniki majątku o wartości nie przekraczającej
kwoty 9.999.99 zł traktowane są jako środki trwałe niskiej wartości i amortyzowane w 100 % w
momencie wydania ich do użytkowania.
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Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o załącznik nr 6 do ustawy o
rachunkowości.
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"LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
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31.12.2021

91 145,68

91 145,68

1 400 720,93

7 156,49
1 392 802,04

762,40

916 267,52

1 043 801,99
-127 534,47
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57 326,59
518 272,50
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709 588,11
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zł

2021

134 304,00

134 304,00

551 415,69

551 415,69

-417 111,69

0,00

101 626,25
-518 737,94

419 258,33

28 200,44

145,73

0,15

-127 534,47

-127 534,47

2020

133 708,00

133 708,00

577 634,11

577 634,11

-443 926,11

0,00

151 234,14
-595 160,25

200 813,49

0,34

6 752,43

11,00

-387 605,67

-387 605,67
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Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1



Informacja dodatkowa

vide załącznik
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach 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. 

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 

gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne 

zobowiązania finansowe organizacji opisane są w pkt 3 - uzupełniające dane o aktywach i 

pasywach. 

2. Informacje o kwotach 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. 

Organizacja nie udziela kredytów i pożyczek członkom organów administrujących, 

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

gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. 

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. 

Zobowiązania: 

- z tytułu dostaw i usług o terminie płatności do 12 m-cy:     8.640,91 zł 

- z tytułu podatku dochodowego PIT:       3.651,00 zł 

- z tytułu składek na FUS, PUZ, FP:      25.094,71 zł 

- z tytułu wynagrodzeń:       17.512,42 zł 

- pozostałe:           2.427,55 zł 

 

Należności: 

- dobre przykłady RLKS – DSP LGD:       6.400,00 zł 

- pozostałe:              756,49 zł 

 

Stan środków pieniężnych: 

- w kasie:           1.079,51 zł 

- na rachunkach bankowych bieżących:   930.578,51 zł 

- na rachunkach lokat bankowych (środki własne):  461.144,02 zł 

 

Środki trwałe: 

Grupa 
Wartość 
brutto 

Umorzenia 
Wartość 

netto 

Grupa 4 KŚT 31 525,61 30 623,63 901,98 

Grupa 8 KŚT 16 066,17 16 066,17 0,00 

Razem  47 591,78 46 689,80 901,98 

 

 

 

 



4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w 

tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących 

ze środków publicznych. 
 

Składki od osób fizycznych    -      520,00 zł 

Składki od instytucji    -         133.784,00 zł 

Odsetki od lokat bankowych   -     145,73 zł 

Otrzymane dofinansowania   -         419.241,79 zł 

Inne pozostałe przychody operacyjne -       16,54 zł 

 

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów. 
 

Amortyzacja     -   3.514,08 zł 

Zużycie materiałów    -         129.235,18 zł 

Usługi obce     -           84.659,71 zł 

Wynagrodzenia    -         349.953,66 zł 

Narzuty i świadczenia pracownicze  -           68.314,12 zł 

Podatki i opłaty    -       40,00 zł 

Pozostałe koszty    -           17.325,19 zł 

Odsetki od nie term. zapłaty zobowiązań -         0,15 zł 

Pozostałe koszty operacyjne   -           28.200,44 zł 

(w tym wsparcie grantowe ze środków statutowych           26.400,00 zł) 

 

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego. 
 

Nie dotyczy. 

 

7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w 

informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z 

tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania 

środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 
 

Jednostka nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego. 

 

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć 

na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym 

dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają 

zastosowanie do jednostki. 
 

Nie dotyczy. 
 


