
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO ZA ROK 2021 

STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – 

GRUPA ŁUŻYCKA” 

 
 

  

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Grupa 

Łużycka” z siedzibą 68-300 Lubsko, przy ulicy Kopernika 19 jest dobrowolnym, 

samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek 

samorządu terytorialnego, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, 

gospodarczego i społecznego mającym na celu działanie na rzecz wspierania rozwoju 

lokalnego na obszarach wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców. 

W dniu 03.10.2008 roku Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka” 

zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000314959 prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest wpisane do Rejestru 

Przedsiębiorców. 

Czas działalności Stowarzyszenia jest nieoznaczony. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd działał w następującym składzie: 

Helena Miklaszewska – prezes 

Justyna Mazur-Franczak – wiceprezes 

Joanna Nesterowicz – wiceprezes 

Małgorzata Brzyśkiewicz – skarbnik 

Krzysztof Dziurdziewicz – sekretarz 

Bożena Jabłońska – członek zarządu 

Sławomir Muzyka – członek zarządu 

Małgorzata Zimna – członek zarządu 

 Organem nadzorczym jest Komisja Rewizyjna w składzie: 

Helena Sagasz, Henryk Dybka, Andrzej Marszałek, Eugeniusz Ślawski. 

 

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy trwający od 01.01.2021 r. do 

31.12.2021 r. i składa się z: 

- wprowadzenia do sprawozdania, 

- bilansu na dzień 31.12.2021 r., którego suma bilansowa wynosi 451 570,28 zł; 



- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wskazującego 

ujemny wynik finansowy netto – nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości  

207 840,21 zł; 

- informacji dodatkowej. 

Ponadto, obejmuje ono dane porównywalne za 2020 rok. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy                             

o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 217,  

z późn. zm.), a w szczególności zgodnie z zakresem informacji wykazywanych  

w sprawozdaniu finansowym, o których mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek, o których 

mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 

ust. 3 pkt. 1 i 2 tej ustawy. 

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe w postaci określonej w Załączniku 

nr 6 do ustawy o rachunkowości. Nie obejmuje ono zestawienia zmian w kapitale własnym, 

rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej do bilansu oraz sprawozdania  

z działalności. 

Ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a kosztami, 

zwiększa lub zmniejsza, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, fundusz 

statutowy, zgodnie z decyzją (uchwałą) władz Stowarzyszenia. 

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia sporządzono przy założeniu kontynuowania 

działalności statutowej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane 

okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez 

Stowarzyszenie działalności. 

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości z tym, 

że: 

1.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia 

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.  

2.Rzeczowe aktywa obrotowe odpisywane są w koszty w momencie zakupu. Wycena 

następuje według cen zakupu. 

3.Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. 

4.Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 

5.Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w walucie polskiej wycenia się  

w wartości nominalnej. Stowarzyszenie nie posiada środków finansowych w walucie obcej. 

6.Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej. 

 

 



 Stowarzyszenie prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym na kontach 

zespołu 4 w podziale na poszczególne projekty/dotacje/dofinansowania. 

W opisywanym okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian polityki 

rachunkowości. Zasady stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami 

rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.  

 

Lubsko, dn. 19.04.2022 r. 

 

 

Zarząd:           Sporządziła: 
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Joanna Nesterowicz 

Wiceprezes   

 

Małgorzata Brzyśkiewicz 

Skarbnik  

 

Krzysztof  Dziurdziewicz 
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Bożena Jabłońska 

Członek zarządu  

 

Sławomir Muzyka 

Członek zarządu  
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Członek zarządu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania-Grupa Łużycka” 

ul. Kopernika 19 

68-300 Lubsko 

REGON 080294019 

 Rachunek zysków i strat  

 za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości 

    

Pozycja Wyszczególnienie 

 Kwota za rok 
poprzedni 

2020 

 Kwota za rok 
bieżący  
 2021 

1 2 3 4 

A. Przychody z działalności statutowej 139 057,33 314 490,60 

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 139 057,33 314 490,60 

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego   

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej   

B. Koszty działalności statutowej 272 133,38 287 918,25 

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 272 133,38 287 918,25 

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego   

III. Koszty pozostałej działalności statutowej   

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) - 133 076,05 26 572,35 

D. Przychody z działalności gospodarczej   

E. Koszty działalności gospodarczej   

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00 

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00 

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) - 133 076,05 26 572,35 

 I. Pozostałe przychody operacyjne 18 980,03 250,00 

J.  Pozostałe koszty operacyjne 44,00  

K. Przychody finansowe   

L. Koszty finansowe  234 662,56 

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) - 114 140,02 - 207 840,21 

N. Podatek dochodowy   

O. Zysk (strata) netto (M-N) - 114 140,02 - 207 840,21 

 

Lubsko, dn. 19.04.2022 r. 

Sporządziła: Agnieszka Kaniowska 
Zarząd: 

   

Helena Miklaszewska    Justyna Mazur-Franczak   Joanna Nesterowicz 

Prezes      Wiceprezes     Wiceprezes 

 

Małgorzata Brzyśkiewicz   Krzysztof  Dziurdziewicz  Bożena Jabłońska 

Skarbnik     Sekretarz     Członek zarządu 

 

Sławomir Muzyka   Małgorzata Zimna                                                                                                 

Członek zarządu     Członek zarządu 
 

 

 

 

 



Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania-Grupa Łużycka” 

ul. Kopernika 19 

68-300 Lubsko 

REGON 080294019 

 

BILANS 
sporządzony na dzień 31.12.2021 r.  

 

 
Wiersz Wyszczególnienie Stan na koniec 

 AKTYWA 
roku 

poprzedniego  
roku  bieżącego 

A. Aktywa trwałe, w tym: 0,00 0,00 

I. Wartości niematerialne i prawne   

II. Rzeczowe aktywa trwałe   

III. Należności długoterminowe   

IV. Inwestycje długoterminowe   

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   

B. Aktywa obrotowe, w tym: 471 967,10 451 570,28 

I. Zapasy   

II. Należności krótkoterminowe   

III. Inwestycje krótkoterminowe 471 967,10 451 570,28 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy   

  Aktywa razem 471 967,10 451 570,28 

 PASYWA 

Stan na koniec 

 
roku 

poprzedniego  

roku  bieżącego 

A. Kapitał (fundusz) własny, w tym: 457 111,04 249 270,83 

I. Fundusz statutowy 571 251,06 457 111,04 

II. Pozostałe fundusze   

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych   

IV. Zysk (strata) netto - 114 140,02 - 207 840,21 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 14 856,06 202 299,45 

I. Rezerwy na zobowiązania   

II. Zobowiązania długoterminowe   

III. Zobowiązania krótkoterminowe 14 856,06 202 299,45 

IV. Rozliczenia międzyokresowe   

  Pasywa razem 471 967,10 451 570,28 

    

Lubsko, dn. 19.04.2022 r.      Sporządziła: Agnieszka Kaniowska 

 
                                                                                                                                                                       

Zarząd: 

   

Helena Miklaszewska    Justyna Mazur-Franczak   Joanna Nesterowicz 

Prezes      Wiceprezes     Wiceprezes 

 

Małgorzata Brzyśkiewicz   Krzysztof  Dziurdziewicz  Bożena Jabłońska 

Skarbnik     Sekretarz     Członek zarządu 

 

Sławomir Muzyka   Małgorzata Zimna                                                                                                 

Członek zarządu     Członek zarządu 

INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO ZA ROK 2021 



STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – 

GRUPA ŁUŻYCKA” 

 
I. Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów 

finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych  

w bilansie. Nie ma zobowiązań dotyczących emerytur oraz jednostek powiązanych  

lub stowarzyszonych. 

II. Stowarzyszenie nie udziela zaliczek i kredytów członkom organów 

administrujących, zarządzających i nadzorujących, ani nie zaciągało zobowiązań w ich 

imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. 

 

III. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach. 
 

Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 451 570,28 zł i obejmują: 

-środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w wysokości 451 570,28 zł 

Kapitał (fundusz) własny na dzień 31.12.2021 r. wynosi 249 270,83 zł i składa się: 

- fundusz statutowy w wysokości 457 111,04 zł 

- ujemnego wyniku finansowego (strata netto) za rok obrotowy w wysokości 207 840,21 zł 

Zobowiązania krótkoterminowe jednostki wynoszą 202 299,45 zł i dotyczą: 

-zobowiązań z tytułu dostaw i usług 200,00 zł 

-zobowiązań z tytułu podróży służbowych 105,31 zł 

-zobowiązań z tytułu wynagrodzeń 10 892,17 zł 

-zobowiązań z tytułu podatku dochodowego (PIT4) 652,00 zł 

-zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych 4 046,47 zł 

-zobowiązań wobec grant obiorców „Aktywna LGD” 94 485,00 zł 

-zobowiązań wobec grant obiorców „W Poszukiwaniu Tożsamości” 9 300,00 zł 

-zobowiązań z tytułu pożyczki na poczet grantu „Aktywna LGD” 42 340,68 zł 

-zobowiązań z tytułu pożyczki na poczet grantu „W Poszukiwaniu Tożsamości” 40 277,82 zł 

 

IV. Informacje  o  strukturze  zrealizowanych  przychodów  ze  wskazaniem   

ich  źródeł. 

Przychody z działalności statutowej na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 314 490,60 zł,  

z czego:  

- składki członkowskie – 66 855,00 zł 

- umowa PROW nr 00007-6937-UM0400007/16 – 151 062,54 zł 

- wsparcie wyprzedzające projektu współpracy „Aktywna LGD” – 58 637,89 zł 

- wsparcie wyprzedzające projektu współpracy „W Poszukiwaniu Tożsamości” – 26 435,17 zł 

- dotacja na real. zadania publicznego „Z Inicjatywą” – 6 900,00 zł 

- dotacja na real. zadania publicznego „Senior” – 4 600,00 zł 



 

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 250,00 zł – zwroty za udział w szkoleniu. 

 

V. Informacje o strukturze poniesionych kosztów. 

Koszty działalności statutowej wyniosły 287 918,25 zł, z czego: 

- koszty realizacji dotacji „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach 

PROW na lata 2014-2020 –  227 433,27 zł 

- koszty real. zadania publicznego „Z Inicjatywą” – 8 527,94 zł 

- koszty real. zadania publicznego „Senior” –  5 662,51 zł 

- koszty własne realizacji zadań statutowych – 46 294,53 zł. 

 

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 0,00 zł. 

  

Koszty finansowe wyniosły 234 662,56 zł, i dotyczą:  

- przyznanych grantów „Aktywna LGD”  – 161 027,00 zł 

- przyznanych grantów „W Poszukiwaniu Tożsamości”  – 72 600,05 zł 

- opłaty i prowizje bankowe – 1 035,51 zł. 

 

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

Ujemny Wynik finansowy netto (strata) roku obrotowego 2021 wynosi 207 840,21 zł. 

Zgodnie z decyzją władz Stowarzyszenia, nadwyżka kosztów nad przychodami  

po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania pomniejszy Fundusz Statutowy. 

VI. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” nie posiada statusu 

organizacji pożytku publicznego, w związku z czym, nie pozyskuje środków z tytułu 1%  

od podatku dochodowego. 

 

Lubsko, dn. 19.04.2022 r.         

Sporządziła: Agnieszka Kaniowska 

 

Zarząd: 

   

Helena Miklaszewska    Justyna Mazur-Franczak   Joanna Nesterowicz 

Prezes      Wiceprezes     Wiceprezes 

 

Małgorzata Brzyśkiewicz   Krzysztof Dziurdziewicz  Bożena Jabłońska 

Skarbnik     Sekretarz     Członek zarządu 

 

Sławomir Muzyka   Małgorzata Zimna                                                                                                 

Członek zarządu     Członek zarządu 


