
..........................................        Załącznik do sprawozdania finansowego  
     (pieczęć jednostki)        za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 

dla jednostek mikro 
 

Informacje ogólne oraz informacje uzupełniające do bilansu  
Fundacji „Aktywni Razem” za 2015 rok 

 

Informacje ogólne 

1. Firma, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji 
AKTYWNI RAZEM, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck 
KRS 0000251709, NIP 7742915514, REGON 140473939 

 
2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony 

Czas trwania fundacji nie jest ograniczony. Fundacja powstała 26 stycznia 2006 r. 
 

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 
01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. 

 
4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro 

z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń 
1) Zgodnie z zasadą  memoriału jednostka ujmuje w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte 

przychody i koszty, związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty. 
2) Zgodnie z zasadą  współmierności przychodów i kosztów wynik finansowy organizacji za dany rok 

obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi 
przychodami koszty. 

3) Jednostka rezygnuje z zasady ostrożnej wyceny czyli odpisów aktualizujących wartość składników 
aktywów oraz tworzenia rezerw. 

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej Fundacji.  
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.  

 
6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także 

amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego 
w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. 
 
Metody wyceny aktywów i pasywów, w tym amortyzacji 
Fundacja dokonuje wyceny aktywów i pasywów zgodnie z art. 28-42 Ustawy o rachunkowości: 

 środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny nabycia pomniejszone 
o umorzenie, 

 do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o przewidywanym 
okresie użyteczności dłuższym niż rok i wartości początkowej przekraczającej 3 500,00 zł stosuje się 
metodę liniową amortyzacji oraz stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych 
stanowiących załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

 składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz 
o wartości początkowej nie przekraczającej 3 500,00 zł, są jednorazowo odpisywane w ciężar 
kosztów, 

 rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia, a ich wartość jest 
odpisywana w koszty w momencie zakupu, 

 należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, 

 krajowe środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej, 

 fundusze i kapitały własne ujmuje się w księgach wg  wartości nominalnej, 

 zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 



 2  

Pomiar wyniku finansowego 
Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte w danym roku przychody  oraz 
związane z tymi przychodami koszty. 
 
Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo 
wyboru. 
Sprawozdanie zostało sporządzone z zastosowaniem zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek 
mikro, a w szczególności z uwzględnieniem art.7 ust.2a, art.28a, art.47 ust.3a, art.48 ust.3 art.48a ust.3, 
art.48b ust.4  ustawy o rachunkowości. 

 

 
Informacje uzupełniające do bilansu 

 
B I L A N S 

AKTYWA BILANSU STANOWIĄ: 

Pozycja A.II. Rzeczowe aktywa trwałe 
Wartość środków trwałych po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne: 
Nakłady poniesione na adaptację pomieszczeń biurowych w 2011 roku: 78 931,42 zł. 
 
Pozycja B. III. Inwestycje krótkoterminowe 
Stan środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych: 
Na rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym Stara Biała O/Łąck: 10 262,44 zł. 
Stan środków w wysokości 10 262,44 zł. na dzień 31.12.2015 r. został potwierdzony przez banki. 

 

PASYWA BILANSU STANOWIĄ: 

Pozycja A.I  Kapitał podstawowy  - w wysokości 1 000,00 zł. - jest to Kapitał Założycielski Fundacji. 

Pozycja A.VII. Wynik z lat ubiegłych 
Strata z lat ubiegłych w kwocie 262 931,95 zł. 

Pozycja A.VIII zysk netto 
Wynik  netto za  2015 rok  zamyka  się  zyskiem  w  wysokości  351 077,58 zł.  
 
Pozycja B.III. Zobowiązania krótkoterminowe 
Zobowiązania wynikające z faktur dotyczących 2015 roku – 48,23 zł. 
 

 
R A C H U N E K   Z Y S K Ó W   I   S T R A T 

 

Poz. A. Przychody netto ze sprzedaży produktów:                       662 345,49 zł: 
1. Refundacja środków za realizację operacji „Funkcjonowanie lokalnej  

grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w ramach osi 4 Leader  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014                  465 572,25 w tym: 

 refundacja kosztów za X etap projektu ( 2014 r.)                         101 254,21 

 refundacja kosztów za XI etap projektu ( 2014 r.)                           103 398,09 

 refundacja kosztów za XII etap projektu ( 2014 r.)              161 150,10 

 refundacja kosztów za XIII etap projektu ( 2014 r.)                               73 696,00 

 refundacja kosztów za XIV etap projektu ( 2015 r.)                                26 073,85 
2. Refundacja środków za realizację projektu współpracy   „Turystyka – dla ożywienia  

gospodarczego obszarów wiejskich” o akronimie TERRA "                  152 402,72 w tym: 

 refundacja kosztów za I etap projektu (2012-2014 r.)                           113 993,90 

 refundacja kosztów za II etap projektu ( 2014 r.)                   38 408,82 
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3. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie na realizację zadania pn. „Aktywna ochrona ptaków wodno-błotnych  
na terenie Pojezierza Gostynińskiego”                   16 700,00  

4. Pozyskane darowizny                                    2 400,00 w tym: 

 osoby fizyczne                            1 900,00 

 Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej”                          500,00 
5. Środki finansowe pozyskane na realizację projektu pn. „Wykwalifikowani i doświadczeni” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny  
Kapitał Ludzki                       7 619,02  

6. Nagroda z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie – Ekopozytyw Mazowsza                 10 000,00  

7. Wsparcie działań promocyjnych                        7 651,50  
    

Poz. B. Koszty działalności operacyjnej                        309 228,69 zł: 
1. Amortyzacja                                               13 154,00  
2. Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników                        124 483,57 
3. Usługi obce (telefon, opłata za CO, utrzymanie serwera wirtualnego, 
 doradztwo prawne, usługi bankowe, pocztowe)                            24 266,92 
4. Materiały i wyposażenie (środki czystości, 
 materiały biurowe, energia elektryczna)                                                              19 418,24  
5. Polecenia wyjazdu służbowego pracowników i członków  
 organów LGD                                             7 357,97 
6. Pozostałe koszty (opłaty sądowe i skarbowe, wydatki związane  
 z organizacją posiedzeń Rady i Zarządu, składka członkowska LGD AR)                  1 972,17 
7. Prowizje od udzielonych gwarancji bankowych                     3 902,82 
8. Nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach Osi 4 Leader              88 443,12 w tym: 

a) Badania nad obszarem objętym LSR (analiza skuteczności                                                           
i efektywności wdrażania LSRNPM-K, przewodnik po projektach  
zrealizowanych w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2014)                  15 005,70 

b) Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR  
(przewodnik po projektach, wykonanie map turystycznych)                                       28 539,00 

a) Szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR                                                          400,00 
b) Wydarzenia o charakterze promocyjnym                                                          20 004,91  
c) Szkolenia lokalnych liderów                                           24 493,51  

9. Projekt pn. „Aktywna ochrona ptaków wodno-błotnych na terenie 
Pojezierza Gostynińskiego”                                                        18 600,00   

10. Projekt pn. „Wykwalifikowani i doświadczeni” współfinansowany  
      z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki                7 629,88 
 
Poz. G. „Przychody finansowe”                91,93 
Odsetki od środków na rachunkach bankowych              91,93 
 
Poz. H. „Koszty finansowe”                               2 131,15 
Odsetki od kredytów                                2 131,15 
 
W związku z powstałym zyskiem w wysokości 351 077,58 zł wnioskuje się o pokrycie straty za lata ubiegłe 
w kwocie 262 931,95 zł i zaliczenie kwoty 88 145,63 zł do przychodów 2016 roku. 
 
Sporządzono dnia 14.03.2016 r. 
 
Podpisy członków Zarządu: 
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