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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 r.  

 

 Stosownie do obowiązujących przepisów- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

KWIAT LNU prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości ( tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 76 z 2002 r. ). Księgi rachunkowe  

w okresie roku obrachunkowego 2013 prowadzone były na podstawie umowy o usługowe 

prowadzenie ksiąg rachunkowych przez „RATING” Damian Mizera, Ekspertyzy i Opinie 

Ekonomiczno Finansowe, Biuro Rachunkowe ,  z siedzibą w : Szczepanów 23A, 58-420 Lubawka, 

posiadające uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych potwierdzone 

Certyfikatem Ministra Finansów nr 51095/2011. 

 Stan majątku Stowarzyszenia oraz wyniki finansowe prezentowane są w załączonych 

dokumentach sporządzonych na podstawie właściwie prowadzonych i zamkniętych ksiąg 

rachunkowych. Bilans i rachunek wyników wykonano z zamierzeniem kontynuowania 

działalności w latach następnych. 

W załączeniu: 

- informacja dodatkowa, 

- rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2013 r., 

- bilans na dzień 31 grudnia 2013 r.. 
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INFORMACJA DODATKOWA 

 

1. BILANS 

Bilans Stowarzyszenia LGD KWIAT LNU sporządzony na dzień 31.12.2013 r. wykazuje sumę 

bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 179.424,17 zł i zamyka się nadwyżką 

przychodów nad kosztami w wysokości 117.108,65 zł. 

W aktywach bilansu wykazany jest stan środków na lokacie bankowej w Banku Spółdzielczym 

w wysokości 100.100,00 zł, stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynoszący 

łącznie na dzień bilansowy 79.300,80 zł oraz należności krótkoterminowe w kwocie 23,37 zł 

wynikające z zapłaty za f-rę pro-forma do dostawcy. 

Na kwotę pasywów składają się wynik finansowy netto za rok 2013 stanowiący nadwyżkę 

przychodów nad kosztami w wysokości 117.108,65 zł, kwota wykorzystanego na dzień 

bilansowy kredytu w BGK w wysokości 62.245,37 zł oraz zobowiązania w kwocie 70,15 zł 

wynikające z delegacji pracowniczych zapłaconych w styczniu 2014 r. 
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2. RACHUNEK WYNIKÓW PRZYCHODY 

Łączne przychody za rok 2013 wyniosły 325.778,94 zł, z tego : 

            2.1.  Dotacje i składki na działalność statutową w kwocie 235.646,14 zł, z tego: 

2.1.1. Dotacje gmin 41.893,00 zł, 

2.1.1.1. Gmina Lubawka 9.035,00 zł, 

2.1.1.2. Gmina Kamienna Góra 7.770,00 zł, 

2.1.1.3. Gmina Marciszów 6.038,00 zł, 

2.1.1.4. Gmina Czarny Bór 6.090,00 zł, 

2.1.1.5. Gmina Mieroszów 7.180,00 zł, 

2.1.1.6. Gmina Stare Bogaczowice 5.780,00 zł. 

2.1.2. Dotacje innych członków Stowarzyszenia 5.765,00 zł, 

2.1.3. Dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach 

Programu „Leader”, oś 4, działanie 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy 

Działania oraz finansowania przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich w łącznej wysokości 187.988,14 zł, 

2.1.3.1. „Leader” II półrocze 2012 r. 93.413,14 zł, płatność z dnia 20.05.2013, 

2.1.3.2. „Leader” I półrocze 2013 r. 94.575,00 zł, płatność z dnia 30.12.2013 r. 

 

2.2. Pozostałe przychody wyniosły 85.988,28 zł i w całości stanowią kwotę 

przeksięgowania wyniku finansowego za 2012 rok. 

 

2.3. Przychody finansowe wyniosły 4.144,52 zł i stanowiły przychody z kapitalizacji 

odsetek na rachunkach bankowych i z odsetek uzyskanych z lokaty prowadzonej 

na rachunku lokat krótkoterminowych w Banku Spółdzielczym w Lubawce  

w  kwocie 3.523,25 zł oraz zwrot z ZUS z tytułu korekt deklaracji DRA  

w kwocie 621,27 zł. 
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3. RACHUNEK WYNIKÓW KOSZTY 

Łączne koszty za rok 2013 wyniosły 208.670,29 zł, z tego : 

 

3.1. Koszty realizacji zadań statutowych w kwocie 192.647,40 zł, z tego : koszty 

programu „Leader”: 

3.1.1.  „Leader” I półrocze 2013 r. 94.575,00 zł, 

3.1.2. „Leader” II półrocze 2013 r. 98.072,40 zł, (koszt księgowy !, łączny koszt 

wniosku za II półrocze to  98.133,90 zł, w tym 61,50 zł księgowane już w roku 2014). 

 

3.2.  Koszty administracyjne – nie związane bezpośrednio z funkcjonowaniem LGD  

w kwocie 13.666,25 zł,  

3.2.1.   Materiały 6.343,84 zł, 

3.2.2.   Usługi obce 2.505,66 zł, 

3.2.3.   Podatki i opłaty 40,00 zł, 

3.2.4.   Koszty obsługi bankowej BGK 1.170,00 zł, 

3.2.5.   Podróże służbowe 3.468,35 zł, 

3.2.6.   Usługi pocztowe 138,40 zł. 

 

 

3.3.    Pozostałe koszty wyniosły 2.237,44 zł , w tym składki zapłacone 1.200,00 zł oraz 

prowizje pobrane na rzecz Ministerstwa Finansów w kwocie łącznej 1037,44 zł, 

 

3.4.   Koszty finansowe wyniosły 119,20 zł, z czego 16,30 zł stanowią odsetki oraz 

102,90 zł stanowi kwota zapłacona do ZUS po korekcie deklaracji DRA. 
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4. WYNIK FINANSOWY 

 

Jak opisano powyżej przychody Stowarzyszenia za rok 2013 były wyższe niż koszty  

o kwotę  117.108,65 zł. 

Stosownie do obowiązujących w Stowarzyszeniu zasad rachunkowości – wynik 

finansowy roku proponuje się przeznaczyć na zwiększenie przychodów roku 2014 r.  

z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, przez podjęcie odpowiedniej 

uchwały. 

 

 

 

Lubawka dnia 31 marca 2014 roku. 

 

Sporządził : Damian Mizera  Podpisy Członków Zarządu :  

      …………………………….  

      ……………………………..  

      ……………………………..  

      ……………………………..  

      ……………………………... 

 


