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Zalacznik do sprawozdania finansowego
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

dla jednostek o których mowa
w art,3 ust.2 ustawy o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje uzupelniajace do bilansu
Fundacji "Aktywni Razem" za 2017 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa, siedziba i adres oraz numer we wlasciwym rejestrze sadowym albo ewidencji

AKTYWNI RAZEM, ul. Brzozowa 1,09-520 Lack

KRS0000251709, NIP 7742915514, REGON 140473939

2. Wskazanie czasu trwania dzialalnosci jednostki, jezeli jest ograniczony

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

3. Wskazanie okresu objetego sprawozdaniem finansowym

01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

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

przez jednostke w dajacej sie przewidziec przyszlosci oraz czy istnieja okolicznosci wskazujace na
zagrozenie kontynuowania przez nia dzialalnosci

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

5. Omówienie przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (takze
amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporzadzenia 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 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 3.500,OOzl. 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 3.500,00zl., 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.



Ustalenie 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 jakim ustawa pozostawia jednostce
prawo wyboru.

Sprawozdanie zostalo sporzadzone z zastosowaniem zasad rachunkowosci przewidzianych dla jednostek,
o których mowa w art.3 ust.2 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Zalacznik nr 6

do Ustawy o rachunkowosci).

Informacje uzupelniajace do bilansu

BilANS

AKTYWA BILANSU STANOWIA:

Pozycja A. Aktywa trwale

Wartosc srodków trwalych po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne:
1. Naklady poniesione na adaptacje pomieszczen biurowych w 2011 roku: 52.623,42 zl.

Pozycja B. Aktywa obrotowe

Stan srodków finansowych znajdujacych sie na rachunkach bankowych:

na rachunku biezacym w Banku Spóldzielczym Stara Biala OjLack: 2.719,87 zl.

Stan srodków w wysokosci 2.719,87 zl. na dzien 31.12.2017 r. zostal potwierdzony przez bank.

PASYWA BILANSU STANOWIA:

Pozycia A. Kapital wlasny w wysokosci 55.309,06 zl.:

Kapital Zalozycielski Fundacji 1.000,00 zl.

Wynik netto za 2017 rok w wysokosci 54.309,06 zl.

Pozycja B. Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania
1. zobowiazania wynikajace z faktur dotyczacych 2017 roku - 34,23 zl.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Poz. A. Przychody z dzialalnosci statutowej:

1. Pozyskane darowizny

- Lokalna Grupa Dzialania Aktywni Razem

2. Zwrot kosztów utrzymania pomieszczen przez LGDAktywni Razem

3.Kwota zysku z 2016 roku przeksiegowana w przychody 2017 roku

Poz. B. Koszty dzialalnosci statutowej

1. Amortyzacja
2. Uslugi obce (telefon, oplata za CO, uslugi bankowe, oplata za wywóz odpadów)

3. Materialy i wyposazenie (woda, energia elektryczna)
4. Pozostale koszty (oplata skarbowa, skladka czlonkowska LGD AR)

2

79.937,07 zl.:
7.000,00, w tym:
7.000,00

7.362,96

65.574,11

25.606,98 zl:

13.154,00
11.159,43

1.273,55
20,00



Poz. K. Przychody finansowe

Odsetki od srodków na rachunkach bankowych

Poz.L. Koszty finansowe

Odsetki od zobowiazan

Poz. O. Zysk netto

Zysk z dzialalnosci

0,52
0,52

21,55
21,55

54.309,06
54.309,06

W zwiazku z powstalym zyskiem w wysokosci 54.309,06 zl wnioskuje sie o zaliczenie kwoty do przychodóv
2018 roku.

Sporzadzono, Lack, 19.03.2018 r.


