
str. 1 

 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

KWIAT LNU 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

ZA OKRES 

OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubawka 31 marca 2015 r. 

 



str. 2 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

 Stosownie do obowiązujących przepisów- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

KWIAT LNU, ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka, KRS 0000312366, NIP 6141586749 

prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(publikacja: Dz.U. z 2003 r. poz. 330;  ost. zm. w  Dz. U. z 2015 r. poz. 4 ) a także zgodnie  

z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. poz. 1100) 

z zastosowaniem uproszczeń określonych przez ustawę o rachunkowości dla jednostek 

mikro. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2014 do 31.12.2014. Księgi rachunkowe 

w roku 2014 były prowadzone przez RATING Damian Mizera Biuro Rachunkowe, 

Certyfikat Księgowy Ministra Finansów Nr 51095/2011. Zapisy księgowe prowadzone 

są według zasady kosztów historycznych. 

 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. 

Jednostka prowadzi ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych  

i prawnych. Dokonuje odpisów amortyzacyjnych w układzie miesięcznym na 

podstawie rocznego planu amortyzacji. W bilansie w pozycji Aktywa trwałe wykazano 

wartość środków trwałych netto : wartość początkowa brutto minus zmniejszenia plus 

zwiększenia plus środki trwałe w budowie minus odpisy amortyzacyjne.  

 

W załączeniu: 

- informacje uzupełniające do bilansu, 

- bilans na dzień 31 grudnia 2014 r., 

- rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2014 r., 
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU 

 

1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych została w całości ujęta w bilansie, 

2. Kwota zaliczek i kredytów  udzielonych członkom organów administrujących – 

nie zostały udzielone takie zaliczki i kredyty, 

3. Udziały (akcje) własne – nie występują. 

 

Przychody z działalności statutowej 320.493,95 PLN. 

I. Składki określone statutem 77.438,00 – w tym od Gmin 73.923,00 PLN oraz 

pozostałe 3.515,00 PLN, 

II. Inne przychody określone statutem 243.055,95 PLN – w tym 32.989,38 PLN  

z ARiMR, 4.000,00 PLN na PzL, 98.133,90 na Leader 2013 oraz 107.932,67 

na Leader 2014, 

Koszty realizacji zadań statutowych 154.327,69 PLN – w tym koszty realizacji projektu pt. 

Drogi Św. Jakuba 15.333,52 PLN, Leader II.2013 61,50 PLN, Leader I.2014 107.932,67 

PLN oraz dotacje przekazane 31.000,00 PLN (w tym na Działaj Lokalnie 30.000,00 PLN). 

Wynik na działalności statutowej (zysk) 166.166,26 PLN. 

Koszty administracyjne – nie związane z realizacją projektów Leader, PzL – 20.652,30 

PLN a w tym : wynagrodzenia z umów o pracę 4.676,53 PLN, wynagrodzenia z umów 

cywilno prawnych 2.424,00 PLN, materiały 2.020,46 PLN, usługi obce 6.735,65 PLN, 

podatki i opłaty 40,00 PLN, koszty obsługi bankowej Bank Spółdzielczy 38,00 PLN, 

koszty obsługi bankowej Bank BGK 1.820,08 PLN, podróże służbowe 2.748,78 PLN, 

usługi pocztowe 148,80 PLN. 

Pozostałe przychody 117.111,39 PLN, w tym przeksięgowanie wyniku finansowego 2013 

roku 117.108,65 PLN oraz korekta sald 2,74 PLN. 

Pozostałe koszty 0,00 PLN. 

Przychody finansowe 2.271,87 PLN – odsetki uzyskane z lokaty w BS. 

Koszty finansowe 1.051,54 PLN – odsetki przekazane do Ministerstwa Finansów. 
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Wynik finansowy ogółem 263.845,68 PLN – różnica zwiększająca przychody następnego 

roku. 

 

. 

 

 

 

Lubawka dnia 31 marca 2015 roku. 

 

Sporządził : Damian Mizera  Podpisy Członków Zarządu :  

 …………………………..  …………………………….  

      ……………………………..  

      ……………………………..  

      ……………………………..  

      ……………………………... 


