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BILANS
dla jednostek mikro, o których mowa wart. 3 ust. l a i l b ustawy o rachunkowosci

sporzadzony na dzien 31.12.2016 rok
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Wiersz
Wyszczególnienie

Stan na

31.12.20]5 r.

31.12.20] 6r.

AKTYWA A.

Aktywa trwale, w tym: 9 778,50

- srodki trwale

9 778,50

B.

Aktvwa obrotowe, w tym: 75295.95734233,38

- zapasy - naleznosci krótkoterminoweC.
Nalezne wolatv na kaoital (fundusz) oodstawowv

D.

Udzialy (akcie) wlasne

Aktywa razem

75 295,9~74401I,88
PASYW A A.

Kapital (fundusz) wlasnv, w tym: 649]6.7073] 477,]7

- kapital (fundusz) podstawowy B.

Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania, w tym: ]0379,2';l2 534,7]
- rezerwy na zobowiazania - zobowiazania z tytulu kredytów i oozyczekPasywa razem

75295,9';744 O] 1,88
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
dla jednostek mikro, o których mowa wart. 3 ust. l a pkt 2 ustawy o rachunkowosci,

w tym m.in. dla nieprowadzacych dzialalnosci gospodarczcj stowarzyszcn, zwiazków zawodowych,
organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacj i, przcdstawicielstw przedsiebiorców zagranicznych

sporzadzony za okres: 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

--- - m

Dane za rokWiersz
Wyszczególnienie

2015
2016

A.
Przychody podstawowej dzialalnosci operacyjnej i zrównane z nimi, w 159 150,00tym:

989331,71

- zmiana stanu produktów (zwiekszenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie -
wartosc uiemna)B.

Koszty nodstawowei dzialalnosci oneracyinei 94 233,30257 854,54
I.

Amortyzacia

II.

Zuzycie materialów i eneroii 2274.4921 119,11

III.

Wynagrodzenia, ubezpieczenia sDoleczne i inne swiadczenia 75397,0219185882

IV.

Pozostale koszty 16561,794487661

C.

Pozostale JJrzychody i zyski, w tym:

- aktualizacia wartosci aktywówD.

Pozostale koszty i straty, w tym:
- aktualizacia wartosci aktywówE.

Podatek dochodowy

F.

Wynik finansowy netto o!!ólem (A-B+C-D-Et w tym: 64916.70731477,17

I.

Nadwvzka Drzychodów nad kosztami (wartosc dodatnia) 64916,70731 477,17

II.

Nadwyzka kosztów nad Drzychodami (wartosc uiemna)
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prowadzenie ksiag rachunkowych)
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Zalacznik do sprawozdania finansowego
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

dla jednostek mikro, o których mowa
w art.3 ust.la pkt 2 ustawy o rachunkowosci

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje uzupelniajace do bilansu
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania AKTYWNI RAZEM za 2016 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we wlasciwym rejestrze sadowym

albo ewidencji
LOKALNA GRUPA DZIALANIA AKTYWNI RAZEM, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gabin

KRS0000549944, NIP 7743222776, REGON 361151989

2. Wskazanie czasu trwania dzialalnosci jednostki, jezeli jest ograniczony

Czas trwania stowarzyszenia nie jest ograniczony. Stowarzyszenie zostalo zarejestrowane 27 marca 2015 r.

3. Wskazanie okresu objetego sprawozdaniem finansowym
01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowosci przewidzianych dla jednostek mikro

z wyszczególnieniem wybranych uproszczen

1) Zgodnie z zasada memorialu jednostka ujmuje w ksiegach rachunkowych wszystkie osiagniete

przychody i koszty, zwiazane z tymi przychodami niezaleznie od terminu ich zaplaty.

2) Zgodnie z zasada wspólmiernosci przychodów i kosztów wynik finansowy organizacji za dany rok

obrotowy obejmuje wszystkie osiagniete i przypadajace na jej rzecz przychody oraz zwiazane z tymi

przychodami koszty.

3) Jednostka rezygnuje z zasady ostroznej wyceny czyli odpisów aktualizujacych wartosc skladników

aktywów oraz tworzenia rezerw.

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostalo sporzadzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci

gospodarczej przez jednostke w dajacej sie przewidziec przyszlosci oraz czy istnieja okolicznosci

wskazujace na zagrozenie kontynuowania przez nia dzialalnosci

Stowarzyszenie nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej.

Sprawozdanie zostalo sporzadzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci statutowej.
Nie istnieja okolicznosci wskazujace na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci.

6. Omówienie przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (takze

amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporzadzenia sprawozdania finansowego
w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Metody wyceny aktywów i pasywów, w tym amortyzacii

Stowarzyszenie dokonuje wyceny aktywów i pasywów zgodnie z art. 28-42 Ustawy o rachunkowosci:

srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne wycenia sie wg ceny nabycia pomniejszone

o umorzenie,

do amortyzacji srodków trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych o przewidywanym

okresie uzytecznosci dluzszym niz rok i wartosci poczatkowej przekraczajacej 3,5 tys. zl. stosuje sie

metode liniowa amortyzacji oraz stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych

stanowiacych zalacznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

skladniki majatku o przewidywanym okresie uzytkowania nie przekraczajacym jednego roku oraz

o wartosci poczatkowej nie przekraczajacej 3,5 tys. zl., sa jednorazowo odpisywane w ciezar
kosztów,



rzeczowe skladniki aktywów obrotowych wycenia sie wg cen nabycia a ich wartosc jest

odpisywana w koszty w momencie zakupu,

naleznosci wycenia sie w kwotach wymaganej zaplaty,

krajowe srodki pieniezne wycenia sie wg wartosci nominalnej,

fundusze i kapitaly wlasne ujmuje sie w ksiegach wg wartosci nominalnej,

zobowiazania wycenia sie w kwocie wymagajacej zaplaty.

Pomiar wyniku finansowego

. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiagniete w danym roku przychody oraz

zwiazane z tymi przychodami koszty.

Sposób sporzadzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w iakim ustawa pozostawia iednostce

prawo wyboru.

Sprawozdanie zostalo sporzadzone z zastosowaniem zasad rachunkowosci przewidzianych dla jednostek

mikro, a w szczególnosci z uwzglednieniem art.7 ust.2a, art.28a, art.47 ust.3a, art.48 ust.3 art.48a ust.3,
art.48b ust.4 ustawy o rachunkowosci.

Informacje uzupelniajace do bilansu

BILANS

AKTYWA BILANSU STANOWIA:

Pozycja A. Aktywa trwale
Wartosc srodków trwalych zakupionych w 2016 r.:

1. Kserokopiarka Ricoh - 6088,50 zl.

2. Laptop Lenovo - 3 690,00 zl.

Pozycja B. Aktywa obrotowe

Stan srodków finansowych znajdujacych sie na rachunkach bankowych:

na rachunku biezacym w mBank: 50233,58 zl.

na rachunku srodków pozyskanych na "Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji"
w mBank: 683999,80 zl.

Stan srodków w wysokosci 734 233,38 zl. na dzien 31.12.2016 r. zostal potwierdzony przez bank.

PASYWA BILANSU STANOWIA:

Pozycia A. Kapital wlasny w wysokosci 731477,17 zl.:

Wynik netto za 2016 rok w wysokosci 731477,17 zl.

Pozycja B. Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania

1. zobowiazania wynikajace z faktur dotyczacych 2016 roku - 4974,12 zl.

2. zobowiazanie z tytulu podatku i skladek ZUS za grudzien 2016 roku - 7 560,59 zl.
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RACHUNEK WYNIKÓW

Lokalna Grupa Dzialania
AKTYWNI RAZEM
09-530 Gabin, ul. Stary Ryr I. 16
NIP 7743222776. Re,Ql}D361 L. J89

Poz. A. Przychody pozostale i dzialalnosci operacyjnej i zrównane z nimi: 989331,71 zl, w tym:

1. Pomoc finansowa otrzymana na realizacje poddzialania 11Wsparcie na rzecz kosztów

biezacych i aktywizacji" w ramach PROW 2014-2020 857925,00 zl
2. Skladki czlonkowskie 66 140,00 zl

3. mBank - zwrot z tytulu promocji MoneyBack 350,00 zl

4. Zysk za 2015 rok 64916,70 zl
5. Pozostale 0,01 zl

Poz. B. Koszty podstawowej dzialalnosci operacyjnei

1. Wynagrodzenia i skladki na ubezpieczenia spoleczne
2. Uslugi obce (telefon, czynsz, szkolenia, katering)

3. Materialy i wyposazenie (pieczatki, mat. biurowe, art. spozywcze)
4. Polecenia wyjazdu sluzbowego pracowników
5. Pozostale

257854,54 zl, w tym:

191 858,82 zl

32 481,70 zl

21119,11 zl

7 240A1 zl

5 154,50 zl

W zwiazku z powstalym zyskiem w wysokosci 731477,17 zl wnioskuje sie o pozostawienie wyniku do

rozliczenia w kolejnych latach.

Sporzadzono dnia 08.03.2017 r.

................ ~ .

Czlonek Zarzadu

Czlonek Zarzadu
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