SPRAWOZDANIE FINANSOWE

STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
CZARNOZIEM NA SOLI
ZA 2014 ROK

I.

AKTYWA
Wyszczególnienie aktywów

A.

AKTYWA TRWAŁE

I.

Wartości niematerialne i prawne

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

III.

Należności długoterminowe

IV.

Inwestycje długoterminowe

V.

Środki trwałe w budowie

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Stan na dzień :
01.01.2014 r.

Stan na dzień :
31.12.2014 r.

0,00

0,00

242 136,86

385 258,20

217 751,91

356 474,16

7 125,95

14 969,04

B.

AKTYWA OBROTOWE

I.

Zapasy

II.

Należności krótkoterminowe

III.

Inwestycje krótkoterminowe

IV

Rozliczenia międzyokresowe

17 259,00

13 815,00

SUMA AKTYWÓW ( A+B)

242 136,86

385 258,20

II.

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów
A.

KAPITAŁ (FUNDUSZ)WŁASNY

I.

Kapitał (fundusz) statutowy

II.

Kapitał (fundusz) zapasowy

Stan na dzień :

Stan na dzień :

01.01.2014 r.

31.12.2014 r.

218 067,36

252 560,27

158 491,18

198 756,16

59 576,18

53 804,11

59 576,18

53 804,11

24 069,50

132 697,93

24 069,50

132 697,93

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
V.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

VI. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielk.
1 dodatnia)
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielk.
2 ujemna)
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
B. ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe z tyt. pożyczek i
I. kred.
II.

Zobowiązania krótkoterminowe fundusz specjalne

1.

Kredyty i pożyczki

2.

Inne zobowiązania

3.

Fundusze specjalne

90 000,00
24 069,50

42 697,93

0,00

0,00

242 136,86

385 258,20

III. Rezerwy na zobowiązania
IV Rozliczenia międzyokresowe
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
SUMA PASYWÓW (A+B)

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres 01.01.2014 - 31.12.2014

Wyszczególnienie

rok 2014

A.

Przychody z działalności statutowej

I.

Składki brutto określone statutem

81 070,30

II.

Inne przychody określone statutem

492 883,04

B.

Koszty realizacji zadań statutowych

513 232,70

C.

Wynik finansowy na działalności statutowej

D.

Koszty administracyjne

6 788,90

I.

Zużycie materiałów i energii

1 080,87

II.

Usługi obce

3 337,77

III.
IV.

Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społ i inne
świadcz.

V.

Amortyzacja

VI.
E.

Pozostałe
Pozostałe przychody operacyjne (niewymienione w
poz. A i G)

F.

Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)

0,00

G.

Przychody finansowe

0,00

H.
I.

Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na całokształcie
działalności

J.

Zyski i straty nadzwyczajne

I.

Zyski nadzwyczajne wielkość dodatnia

II.

Straty nadzwyczajne- wielkość ujemna

K.

Wynik finansowy ogółem (I + J)

I.

Różnica zwiększająca koszty roku następnego

II.

Różnica zwiększająca przychody roku następnego

573 953,34

60 720,64

0,00
1 698,93
0,00
671,33
53 931,74

127,63
53 804,11
0,00

53 804,11

VI. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

I.

Dane identyfikacyjne

1. Nazwa: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli i zwane
jest dalej Stowarzyszeniem.
2. Adres: ul. Poznańska 133 A/106, 88-100 Inowrocław
3. Przedmiot działalności:
Celem stowarzyszenia jest między innymi:
a. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem
należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów
historyczno-kulturowych oraz równości szans;
b. aktywizowanie ludności wiejskiej;
c. opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (zwanej dalej LSR) jako
Lokalna Grupa Działania (zwana dalej LGD) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca
2007r. o wspieraniu

rozwoju obszarów wiejskich z

udziałem

środków

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U.
Nr 64, poz.427), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla obszaru gmin: Dąbrowa
Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo,
Złotniki Kujawskie (zwanego dalej obszarem działania LGD);
d. promocja obszarów wiejskich oraz gmin położonych na obszarze działania LGD;
e. mobilizowanie

społeczności

lokalnej

do

wzięcia

udziału

w

procesie

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich położonych na obszarze LGD;
f. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją
ludności na obszarach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich położonych na
obszarze LGD;
g. podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności
społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR oraz
innych programów pomocowych i w ramach tego wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej;
h. propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD;
i. pozyskiwanie partnerów źródeł finansowania LSR, w tym z programów
pomocowych;

j. udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania
projektów i pozyskania środków na ich realizację, w tym z programów
pomocowych oraz innych projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej;
k. podejmowanie inicjatyw i działań dla rozwoju Kujaw Zachodnich mających na celu:
rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich,
społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości na
obszarze działania LGD i bezpieczeństwa mieszkańców, edukację estetyczną i
artystyczną mieszkańców, aktywizację gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu
życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania LGD;
l. pozyskiwanie innych źródeł finansowania, opracowywanie i realizacja innych
programów pomocowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej;
m. kreowanie lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych, tworzenie
infrastruktury turystycznej Kujaw Zachodnich;
n. promocja i organizacja wolontariatu;
o. prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej;
p. ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
q. współpraca międzynarodowa rozwijająca wymianę doświadczeń, dobrych praktyk,
które przyczynią się do innowacyjności działań na Kujawach Zachodnich;
r. współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi oraz ze
społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
II. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2014 roku.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1. Rachunkowość Stowarzyszenia oparta jest o Plan Kont sporządzony zgodnie z
Ustawą o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. Księgi rachunkowe prowadzone są
komputerowo zgodnie z Planem Kont.
Rozrachunki, środki pieniężne i rachunki bankowe objęte są ewidencją wartościową.
2. Omówienie stanu poszczególnych składników majątkowych.
1) Wartość netto środków trwałych wynosi 0,00
2) Stowarzyszenie posiada środki pieniężne w kwocie 14 969,04 zł.
na rachunku bankowym 7 887,60 zł.

w kasie 7 081,44 zł.
3) W okresie sprawozdawczym wystąpił zysk w wysokości 53.804,11 zł.,
4) Stowarzyszenie na dzień 31.12.2014 r.

posiadało należności w kwocie

356.474,16 zł. dotyczące m. in. należnych kwot dotacji.
5) Rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 13.815,00 zł. dotyczyły
gwarancji ubezpieczeniowej i kosztów przyszłych okresów.
6) Stowarzyszenie posiadało na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania w kwocie
132 697,93 zł. na które składa się m.in. zobowiązanie z tytułu gwarancji bankowej
z terminem zapłaty przypadającym na kolejne okresy oraz zobowiązania wobec
dostawców w kwocie 42 697,93 zł, a także z tytułu kredytu w wysokości
90 000,00 zł.

Informacje o przychodach i kosztach
1) Stowarzyszenie osiągnęło przychody w wysokości 573.953,34 zł. z czego
482.452,04 zł. stanowią przychody z dotacji.
2) Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości 520 149,23 zł.
3) Stowarzyszenie nie posiada żadnych zaległości podatkowych.
Rozliczenie

głównych

pozycji

różniących

podstawę

opodatkowania

podatkiem dochodowym od wyniku podatkowego brutto
Wyszczególnienie

Lp.
I

1. Wynik finansowy brutto

Kwota
53 804,11

II Różnice pomiędzy wynikiem brutto a podstawą opodatkowania
1

Przychody (+)

- 149 955,14

a

Nadwyżki poniesionych kosztów nad otrzymanymi dotacjami

- 155 955,14

b

Nieodpłatne świadczenia

6.000,00

2. Koszty

482 452,04

Wydatki sfinansowane z dotacji – koszty nie stanowiące kosztów
uzyskania przychodów
III Dochód podatkowy

482 452,04

a

386 301,01

