
wizualizacja sprawozdania

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2021-01-01

Data końcowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania 
finansowego

2022-06-27

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
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
"ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA"

Siedziba podmiotu

Województwo ŚLĄSKIE

Powiat KŁOUCKI

Gmina KŁOBUCK

Miejscowość KŁOBUCK

Adres

Adres

Kraj PL

Województwo ŚLĄSKIE

Powiat KŁOBUCKI

Gmina KŁOBUCK

Nazwa ulicy STASZICA
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Numer budynku 12

Nazwa miejscowości KŁOBUCK

Kod pocztowy 42-100

Nazwa urzędu pocztowego KŁOBUCK

Identyfikator podatkowy NIP 5741984268

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

0000251693

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 2021-01-01

Data do 2021-12-31

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:

W sprawozdaniu finansowym 
jednostka wykazuje zdarzenia 
gospodarcze zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną.\n1. Plan 
amortyzacji\nprzyjmuje się 
następujące zasady amortyzacji:\n- 
przedmioty o cenie nie 
przekraczającej 1 500,00 zł zostają w 
miesiącu oddania ich do używania 
odpisane w koszty materiałów\n- 
przedmioty o wartości od 1 500,00 zł 
do 10 000,00 zł zostają zaliczone do 
środków trwałych i w miesiącu 
oddania ich do używania następuje 
ich odpisanie jednorazowo, w 
całości w koszty amortyzacji: w 
bilansie figurują one per saldo, tj. po 
zmniejszeniu ich wartości 
początkowej o umorzenie, a więc w 
wartości zerowej.\n- przedmioty o 
wartości powyżej 10 000,00 zł 
zostają zaliczone do środków 
trwałych i poczynając od miesiąca 
następującego po miesiącu oddania 
ich do używania, rozpoczynaj się ich 
odpisywanie w koszty amortyzacji za 
pomocą stawek określonych w 
ustawie o podatku dochodowym od 
osób prawnych z 15 lutego 1992 
roku z późniejszymi zmianami.
\nŚrodki trwałe amortyzowane są 
metodą liniową.\nZasady ewidencji i 
metody wyceny:\nZapis zdarzeń 
gospodarczych na kontach księgi 
głównej i w ewidencji pomocniczej 
odbywa się zgodnie z treścią 
ekonomiczną nazwy konta i 
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metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji),

zasadami rachunkowości oraz 
zwyczajami przyjętymi w 
rachunkowości:\na) środki trwałe w 
budowie\nWycena wg cen nabycia 
(cena zakupu powiększona o koszty 
związane z zakupem tj. cło, opłaty 
manipulacyjne, inne wydatki 
związane z odprawami celnymi, 
koszty transportu, ubezpieczenia, 
montażem, opłatami skarbowymi i 
innymi)\nNa kontach środki trwałe 
w budowie ujmuje się roboty 
budowlano-montażowe, jak również 
zakupy maszyn i urządzeń 
wymagających montażu, 
zainstalowania itp.\nb) środki 
trwałei wartości niematerialne i 
prawne\nWycena środków trwałych 
dokonywana jest według cen 
nabycia tj. cen zakupu 
powiększonych o koszty związane z 
nabyciem.\nW bilansie środki trwałe 
i wartości niematerialne wykazuje 
się w wartości netto - wartości 
początkowej pomniejszonej o 
dotychczasowe umorzenie.\nc) 
środki pieniężne\nWyrażone w 
walutach obcych środki pieniężne 
wycenia się na dzień bilansowy po 
obowiązującym na ten dzień 
średnim kursie ustalonym przez 
Prezesa NBP. Powstałe w związku z 
tym różnice kursowe zalicza się w 
całości do przychodów lub kosztów 
finansowych. Środki pieniężne w 
walucie polskiej wycenia się według 
wartości nominalnej.\nd) 
rozrachunki i roszczenia\nKonta 
zespołu 2 służą do ewidencji 
wszelkich krajowych i zagranicznych 
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rozrachunków oraz roszczeń, tj. 
należności kwestionowanych przez 
kontrahentów w całości lub części, w 
tym także uznanych za sporne 
wobec skierowania roszczenia na 
drogę postępowania sądowego. 
Różnice kursowe powstałe przy 
zapłacie należności i zobowiązań 
wyrażonych w walutach obcych 
przenosi się na konto przychodów 
bądź kosztów finansowych.
\nRóżnice kursowe powstałe przy 
ustaleniu na dzień bilansowy 
aktualnej wartości z tytułu nie 
zakończonych jeszcze rozrachunków 
przenosi się:\n-ujemne różnice 
kursowe w ciężar kosztów 
finansowych, \n- dodatnie różnice 
kursowe na przychody 
finansowe\ne) zapasy materiałów, 
towarów i produktów\nKonta 
zespołu 3 \Rozliczenie zakupu\ służą 
do wykazywania dostaw 
niefakturowanych i materiałów w 
drodze\nf) kapitały, fundusze 
specjalne, rezerwy i wynik 
finansowy\nKonta zespołu 8 
\Kapitały, fundusze specjalne, 
rezerwy i wynik finansowy\ 
przeznaczone są do ustalenia i 
rozliczania wyniku finansowego, 
ewidencji kapitałów zasadniczych, 
funduszy specjalnych oraz ewidencji 
rezerw i przychodów przyszłych 
okresów.\nWycena funduszy 
odbywa się według wartości ,
nominalnej.

Jednostka sporządza rachunek 
zysków i strat wg zał. nr 6 do UoR. 
Wynik finansowy za dany rok 



wizualizacja sprawozdania

ustalenia wyniku finansowego

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. 1. 
Koszty i przychody Konta zespołu 4 
"Koszty według rodzaju i ich 
rozliczenie" są przeznaczone do 
ewidencji kosztów w układzie 
rodzajowym. Konta zespołu 5 
"Koszty według typów działalności" 
są przeznaczone do ewidencji 
kosztów w układzie kalkulacyjnym, 
to jest wg podstawowego podziału 
kosztów na działalność podstawową 
i koszty zarządu. Konta zespołu 7 
"Przychody i koszty" służą do 
ewidencji przychodów pozostałych, 
przychodów i kosztów operacyjnych, 
przychodów i kosztów z operacji 
finansowych oraz zsyków i strat 
nadzwyczajnych. Opodatkowanie 
Dochody w roku podatkowym 2021 
podlegały opodatkowaniu wg stawki 
9% 2. Czynniki i zdarzenia mające 
istotny wpływ na osiągnięty zysk lub 
poniesione straty Głównym źródłem 
finansowania kosztów działania 
Stowarzyszenia jest dofinansowanie 
zgodnie z zawartą w 2021 roku 
umową otrzymania pomocy nr 
01220-6935-UM1222074/21 w 
ramach poddziałania "Wsarcie na 
wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność" od 
Samorządu Województwa Śląskiego 
z siedzibą w Katowicach, oraz 
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dofinansowanie w ramach 
kontynuowanych umów zawartych 
w latach poprzednich. Głównymi 
źródłami ponoszonych kosztów są: 
szkolenia i wyjazdy studyjne, targi, 
wystawy i imprezy sportowe.

ustalenia sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe 
sporządzone zostało w zł i gr z pełną 
szczegółowością rzeczową 
określoną w zał. nr 6 do UoR
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Bilans 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

Aktywa razem 124116.92 370532.63 -

• Aktywa trwałe 0 0 -

• Aktywa 
obrotowe

124116.92 370532.63 -

• • Należności 
krótkoterminowe

4537.11 0.35 -

• • Inwestycje 
krótkoterminowe

58572.5 370215.94 -

• • Krótkotermino
we rozliczenia 
międzyokresowe

61007.31 316.34 -

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 124116.92 370532.63 -

• Fundusz własny 31691.16 288204.29 -

• • Zysk (strata) z 
lat ubiegłych

288204.29 453805.53 -

• • Zysk (strata) 
netto

-256513.13 -165601.24 -

• Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania

92425.76 82328.34 -

• • Zobowiązania 
krótkoterminowe

92425.76 82328.34 -
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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

Przychody z 
działalności 
statutowej

183425.93 290433.71 -

• Przychody z 
nieodpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

183425.93 290433.71 -

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

398222.63 393106.62 -

• Koszty 
nieodpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

397652.63 392536.62 -

• Koszty 
pozostałej 
działalności 
statutowej

570 570 -
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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

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

-214796.70 -102672.91 -

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 
gospodarczej (D - 
E)

0 0 -

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

41442.53 62561.52 -

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)

-256239.23 -165234.43 -
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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

Pozostałe koszty 
operacyjne

180 200 -

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 77.9 147.81 -

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)

-256497.13 -165582.24 -

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

16 19 -

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)

-256513.13 -165601.24 -
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Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości

Opis

Opis Informacja dodatkowa

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.
INFORMACJA_DODATKOWA_LGD_Zie
lony_2021.pdf


