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Zalacznik do sprawozdania
finansowego
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017
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dla jednostek,

o których

w art.3 ust.2 ustawy
publicznego

r.

mowa

o dzialalnosci

pozytku

i o wolontariacie

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje uzupelniajace do bilansu
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania AKTYWNI RAZEM za 2017 rok

Wprowadzenie
1.

do sprawozdania

Nazwa, siedziba i adres oraz numer we wlasciwym

finansowego

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,

Czas trwania stowarzyszenia
3.

jezeli jest ograniczony

nie jest ograniczony. Stowarzyszenie zostalo zarejestrowane

Wskazanie okresu objetego sprawozdaniem

27 marca 2015 r.

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
wskazujace na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci.

5.

dzialalnosci.

Nie istnieja okolicznosci

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 3.500,00zl. 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
zwiazane z tymi przychodami koszty.

obejmuje

wszystkie osiagniete

w danym roku przychody

oraz

Sposób sporzadzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia iednostce
prawo wyboru.
Sprawozdanie zostato sporzadzone z zastosowaniem zasad rachunkowosci przewidzianych dla jednostek,
o których mowa w art.3 ust.2 ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Zatacznik nr 6
do Ustawy o rachunkowosci).

Informacje uzupelniajace do bilansu

BILANS
AKTYWA BILANSU STANOWIA:
Pozycia A. Aktvwa trwale
Wartosc srodków trwatych zakupionych w 2016 r. (Kserokopiarka

7 822/80

Rikoh, laptop Lenovo)

zt

Pozycja B. Aktvwa obrotowe
Stan srodków finansowych znajdujacych sie na rachunkach bankowych:
na rachunku biezacym w mBank: 96984/12 zl.
na rachunku pomocniczym srodków pozyskanych na" Wsparcie na rzecz kosztów biezacych
404756/28
i aktywizacji" w mBank:
na rachunku pomocniczym srodków pozyskanych na projekt wspótpracy ANCHOR
w mBank:
Stan srodków w wysokosci 501 740AO zl. na dzien 31.12.2017 r. zostat potwierdzony

przez bank.

PASYWA BILANSU STANOWIA:
Pozycia A. Kapital wlasny

w wysokosci 497 411/59 zl.:

Wynik netto za 2017 rok w wysokosci 497411/59

zl.

Pozycia B. Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania
1. zobowiazania wynikajace z faktur dotyczacych 2017 roku - 6396/00 zl.
2. zobowiazanie z tytutu podatku i sktadek ZUS za grudzien 2017 roku - 5755,61 zl.

RACHUNEK
Poz. A. Przychody z dzialalnosci

WYNIKÓW

833026/74 zl, w tym:

statutowei:

l.Pomoc finansowa otrzymana na realizacje operacji
alternatywnych form dziatalnosci pozarolniczej"
2. Sktadki cztonkowskie

"Rozwój przedsiebiorczosci

z wykorzystaniem
34809/53 zt
66740,00 zt

731477/17 zt

3. Zysk za 2016 rok
4. Pozostate

0,04 zt

2

zt

0,00 zt

Poz. B. Koszty dzialalnosci statutowe
1.

i

335 615,15 zl. w tym:
278685,59 zl w tym:

Wsparcie na rzecz kosztów biezacych i aktywizacji

210 573,22 zl
- Wynagrodzenia i skladki na ubezpieczenia spoleczne
- Uslugi obce (telefon, czynsz, szkolenia, katering, oplaty bankowe
30 113,48 zl
i pocztowe, naprawy sprzetu)
19979,97 zl
- Materialy i wyposazenie (pieczatki, mat. biurowe, art. spozywcze, energia)
3 879,36 zl
- Polecenia wyjazdu sluzbowego pracowników
14 139,56 zl
- Pozostale (diety i delegacje dla czlonków Rady Stowarzyszenia)

2.

Rozwój przedsiebiorczosci
dzialalnosci pozarolniczej

z wykorzystaniem

alternatywnych

form
41612,96 zl w tym:

- Wyjazd studyjny pn. "Innowacyjne formy przedsiebiorczosci lokalnej ..."
- Szkolenie z zakresu ekonomii spolecznej pn. "Spóldzielnia socjalna jako
forma przedsiebiorstwa spolecznego"

3.

20652,31

zl

969,00 zl

- Organizacja stoisk wystawowych podczas wydarzen promocyjnych
jkiermaszów produktów lokalnych

9 202,57 zl

..Spot reklamowy
- Material drukowany
- Wklad wlasny w realizacje zadania

2337,00 zl
1 648,20 zl
6803,88 zl

Pozostala dzialalnosc

15 316,60 zl w tym:

- tablice wielofunkcyjne, art. spozywcze, uslugi bankowe delegacje, koszt
przygotowania wniosku o przyznanie pomocy dotyczacego wspólnej
realizacji projektu wspólpracy pn. Dziedzictwo dla przyszlosci"
- darowizna dla Fundacji Aktywni Razem
- amortyzacja

6 360,90 zl
7000,00 zl
1 955,70 zl

o. Zysk netto

497 411,59 zl

Zysk z dzialalnosci

497 411,59 zl

Poz.

W zwiazku

z powstalym

zyskiem w wysokosci

497411,59

rozliczenia w kolejnych latach.

Sporzadzono: Gabin, 19.03.2018 r.

3

zl wnioskuje

sie o pozostawienie

wyniku

do

