
Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM       Załącznik do sprawozdania finansowego  

Ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin       za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

NIP 7743222776          dla jednostek  o których mowa  

w art.3 ust.2 ustawy o działalności pożytku      
publicznego i o wolontariacie 

 

 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje uzupełniające do bilansu  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM za 2018 rok 
 
 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
 

1. Firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym 
albo ewidencji 
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA AKTYWNI RAZEM, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 
KRS 0000549944, NIP 7743222776, REGON 361151989 

 
2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony 

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

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 
01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 

 
4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności 
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.  

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

amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego 
w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. 
Metody wyceny aktywów i pasywów, w tym amortyzacji 
Stowarzyszenie 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 3.500,00zł. 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 3.500,00zł., 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. 
Ustalenie 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, 
o których mowa w art.3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Załącznik nr 6 
do Ustawy o rachunkowości). 
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Informacje uzupełniające do bilansu 

 

B I L A N S 

AKTYWA BILANSU STANOWIĄ: 

Pozycja A. Aktywa trwałe 
Wartość środków trwałych zakupionych w 2016 r. (Kserokopiarka Ricoh, laptop Lenovo):                  5 867,10 zł. 
 
Pozycja B. Aktywa obrotowe 
Stan środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych: 

 na rachunku bieżącym w mBank:  187 826,20 zł. 

 na rachunku pomocniczym „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w mBank:  93 966,04 zł. 

 na rachunku pomocniczym „Projekt współpracy ANCHOR” w mBank: 36 370,00 zł. 

 na rachunku pomocniczym „Projekt grantowy nr 3/2017/G - Dziedzictwo kulturowe” w mBank: 8,00 zł. 

 na rachunku pomocniczym „Projekt grantowy nr 1/2017/G - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej”  
w mBank:   64.319,58 zł. 

 na rachunku pomocniczym „Projekt grantowy nr 2/2017/G - Edukacja dzieci i młodzieży”  
w mBank: 7,33 zł 

 na rachunku środków własnych na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych „Projektu 
grantowego nr 3/2017/G - Dziedzictwo kulturowe” realizowanego w ramach Działania Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w BGK: 46 542,35 zł. 

   
Stan środków w wysokości 429 039,50 zł. na dzień 31.12.2018 r. został potwierdzony przez banki. 

 

PASYWA BILANSU STANOWIĄ: 

Pozycja A. Fundusz własny  w wysokości 393 788,95 zł.: 
Wynik  netto za  2018 rok  w  wysokości: 393 788,95 zł.  
 
Pozycja B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
Zobowiązania długoterminowe 

1. Pożyczka z banku BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych „Projektu grantowego 
nr 3/2017/G - Dziedzictwo kulturowe” realizowanego w ramach Działania Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER:  28 757,60 zł. 

Zobowiązania krótkoterminowe 
      1.  zobowiązania wynikające z faktur dotyczących 2018 roku – 2 491,61 zł. 
      2.  zobowiązanie z tytułu podatku i składek ZUS za grudzień 2018 roku – 9 868,44 zł. 
 

 
R A C H U N E K   W Y N I K Ó W 

 
Poz. A. Przychody z działalności statutowej:                                                                                755 341,72 zł, w tym: 

1. Wyprzedzające finansowanie projektu współpracy o akronimie „ANCHOR”      36 370,00 zł 
2. Pierwsza transza pomocy w ramach poddziałania Wsparcie na rzecz kosztów  

bieżących i aktywizacji, działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach  
inicjatywy LEADER objętego PROW 2014-2020            28 099,00 zł 

3. Wyprzedzające finansowanie projektu grantowego nr 3/2017 „Zachowanie,  
rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego oraz rozwój infrastruktury kulturalnej  
obszaru Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem”          62 729,88 zł 

4. Wyprzedzające finansowanie projektu grantowego nr 1/2017 „Rozwój oferty  
i infrastruktury rekreacyjnej”            64 311,25 zł 

5. Składki członkowskie              66 420,00 zł   
6. Zysk za 2017 rok                         497 411,59 zł 
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Poz. B. Koszty działalności statutowej                                                  361.552,77 zł, w tym: 
 

1. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji        304 004,80 zł w tym: 

 wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne                                  233 389,27 zł 

 usługi obce (telefon, czynsz, szkolenia, catering, opłaty bankowe  
i pocztowe, naprawy sprzętu)                                       42 979,45 zł 

 materiały i wyposażenie (m.in. pieczątki, mat. biurowe,  
art. spożywcze, energia, krzesła, programy antywirusowe)                9 258,18 zł  

 polecenia wyjazdu służbowego pracowników                                       5 807,54 zł 

 pozostałe (diety i delegacje dla członków Rady Stowarzyszenia)        12 570,36 zł 
 

2. Finansowanie kosztów kwalifikowanych „Projektu grantowego nr 3/2017/G  
- Dziedzictwo kulturowe” realizowanego w ramach  
Działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER         45 195,05 zł w tym: 

 Grant dla OSP w Sobowie                     21 740,00 zł 

 Grant dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Ziemi Iłowskiej                 23 455,05 zł 
 

3. Pozostała działalność                12 352,92 zł w tym: 

 ulotki, art. spożywcze, usługi bankowe, delegacje, usługa gastronomiczna 
i hotelowa, koszt przygotowania wniosku współpracy HESTIA,  
składka członkowska na rzecz Partnerstwa mazowieckich LGD    
– Mazowiecka Sieć Leader                  9 737,14 zł 

 umowa o dzieło                        550,00 zł 

 prowizja i odsetki od pożyczki      110,08 zł 

 amortyzacja                   1 955,70 zł 
 
Poz. O. Zysk netto                                                        393 788,95 zł 
Zysk z działalności              393 788,95 zł 
 
W związku z powstałym zyskiem w wysokości 393 788,95 zł wnioskuje się o przyjęcie go do przychodów 2019 r. 

 

Sporządziła: Anna Stańczak, dnia 24.03.2019 r. 
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BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018 rok 

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości 

AKTYWA 
    Stan aktywów na dzień:   

Wyszczególnienie aktywów (początek roku) (koniec roku) 

1 2 3 

      

A. AKTYWA TRWAŁE 7 822,80 5 867,10 

      

   I. Wartości niematerialne i prawne      

   II. Rzeczowe aktywa trwałe  7 822,80 5 867,10 

   III. Należności długoterminowe      

   IV. Inwestycje długoterminowe      

   V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe      

      

B. AKTYWA OBROTOWE 501 740,40 429 039,50 

      

   I. Zapasy      

   II. Należności krótkoterminowe      

   III. Inwestycje krótkoterminowe  501 740,40 429 039,50 

   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe      

      

C.  Należne wpłaty na fundusz statutowy      

      

      

Aktywa razem 509 563,20 434 906,60 

      

   PASYWA 
    Stan pasywów na dzień: 

Wyszczególnienie pasywów (początek roku) (koniec roku) 

1 2 3 

      

A. FUNDUSZ WŁASNY 497 411,59 393 788,95 

      

      

   I. Fundusz statutowy      

   II. Pozostałe fundusze      

   III. Zysk (strata) z lat ubiegłych      

   IV. Zysk (strata) netto  497 411,59 393 788,95 

      

      

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  12 151,61 41 117,65 

      

   I. Rezerwy na zobowiązania      

   II. Zobowiązania długoterminowe    28 757,60 

   III. Zobowiązania krótkoterminowe  12 151,61 12 360,05 

   IV. Rozliczenia międzyokresowe      

      

      

Pasywa razem 509 563,20 434 906,60 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018 rok 

 

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny) 

 

  

Poz. Wyszczególnienie 

 Kwota za rok 

poprzedni  

 Kwota za rok 

obrotowy  

    

1 2 3 4 

A. Przychody z działalności statutowej  833 026,74  755 341,72  

I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego      

II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego      

III  Przychody z pozostałej działalności statutowej  833 026,74  755 341,72  

B. Koszty działalności statutowej  335 615,15  361 552,77  

I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego      

II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego      

III  Koszty pozostałej działalności statutowej  335 615,15  361 552,77  

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)  497 411,59  393 788,95  

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      

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)  497 411,59  393 788,95  

I. Pozostałe przychody operacyjne      

J. Pozostałe koszty operacyjne      

K. Przychody finansowe      

L. Koszty finansowe      

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)  497 411,59  393 788,95  

N. Podatek dochodowy      

O. Zysk (strata) netto (M-N) 497 411,59  393 788,95  

        

 
Łąck, 24.03.2019 rok Zarząd Jednostki 

 

................................................ 

  

 

                 (miejsce i data sporządzenia) 

      

  
............................................................ 

  
Prezes Zarządu Agnieszka Żukowska 

 

Anna Stańczak ....................................... 

  

 

             (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej) 

      

    

 
............................................................ ............................................................ 

 

Członek Zarządu Andrzej Dwojnych Wiceprezes Zarządu Krzysztof Jadczak 

    

    

 
............................................................ ............................................................ 

 

Członek Zarządu Arkadiusz Boruszewski Członek Zarządu Mirosław Krysiak 

    

    

 
............................................................ ............................................................ 

 

Członek Zarządu Ludwik Ryncarz Członek Zarządu Krzysztof Woźniak 

    

    

 
............................................................ ............................................................ 

 

Członek Zarządu Barbara Snopek Członek Zarządu Jan Paweł Kraśniewski 

    

    

 
............................................................ ............................................................ 

 

Członek Zarządu Edmund Zieliński Członek Zarządu Paweł Kalinowski  

 

Podpisy elektroniczne w załączeniu. 


