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Wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego 

1 Informacje ogólne 

1. Stowarzyszenie Partnerstwo Borów Niemodlińskich z siedzibą w Niemodlinie, 49-100 

Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34. 

2. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Rejestrze Stowarzyszeń w Krajowym 

Rejestrze Sądowym w Opolu pod nr KRS 0000252107. 

3. Przedmiot działalności Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie Partnerstwo Borów Niemodlińskich jest  trójsektorową Lokalną Grupą 

Działania (LGD) zrzeszającą przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego 

i społecznego. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 

w gminach: Dąbrowa, Niemodlin, Tułowice, Komprachcice, Łambinowice, Strzeleczki 

i Prószków. Realizacja podstawowych celów polega na: 

a) opracowaniu i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR); 

b) podejmowaniu inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności 

społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR; 

c) upowszechnianiu i wymianie informacji o inicjatywach związanych z aktywizacja 

ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD; 

d) propagowaniu działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, 

pozyskiwaniu partnerów i źródeł finansowania LSR; 

e) promocji obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD; 

f) udzielaniu wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania 

projektów i pozyskiwania środków na ich realizację; 

g) prowadzeniu działalności szkoleniowej i wydawniczej. 

4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.  

5. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności 

i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania 

przez Stowarzyszenie działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie 

sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie 

krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. 

2 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, 

w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.  
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2.1 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach rachunkowych według cen 

nabycia. W przypadku aktualizacji wyceny środków trwałych wartość początkową oraz 

dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne podlegają aktualizacjom na podstawie 

odrębnych przepisów. Cena nabycia środków trwałych obejmuje ogół  kosztów poniesionych 

przez jednostkę na ich nabycie ( transport, montaż itp.). Składniki majątku o wartości 

początkowej poniżej 3.500 zł zaliczane są do środków trwałych lub wartości niematerialnych 

i prawnych. Tego rodzaju składniki odpisuje się w miesiącu zakupu w koszty działalności, 

której mają służyć. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł zaliczane są 

do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji 

bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalany jest okres 

ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje 

o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od 

miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Odpisów 

amortyzacyjnych dokonuje się metoda liniową. 

2.2 Należności i zobowiązania 

Należności i zobowiązania powstałe w ciągu roku ujmuje się w księgach rachunkowych 

w wartości nominalnej.  

2.3 Środki pieniężne 

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości 

nominalnej. 

2.4 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów powstałe w ciągu roku ujmuje się w księgach 

rachunkowych w wartości nominalnej. 
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Dodatkowe informacje i objaśnienia 

1 Informacje i objaśnienia do bilansu 

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011. 

1.1 Rzeczowe aktywa trwałe 

Partnerstwo Borów Niemodlińskich posiada następujące środki trwałe podlegające 

amortyzacji: 

 zestaw komputerowy, składający się z komputera Nefryt 4000 performa oraz 

monitora LG Inflatron W2241S; 

 projektor multimedialny Epson EMP-TW680. 

 Zestaw 

 komputerowy 

Projektor  

multimedialny 
Podsumowanie 

Wartość początkowa    

- stan na początek roku 4.200,00 3.548,98 7.748,98 

- zwiększenia 0,00 0,00 0,00 

- zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 

- stan na koniec roku 4.200,00 3.548,98 7.748,98 

    

Umorzenie    

- stan na początek roku 3.780,00 1.065,00 4.845,00 

- zwiększenia 420,00 2.130,00 2.550,00 

- zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 

- stan na koniec roku 4.200,00 3.195,00 7.395,00 

    

Wartość netto    

- stan na początek roku 420,00 2.483,98 2.903,98 

- stan na koniec roku 0,00 353,98 353,98 

W bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2010 wykazano nieprawidłową wartość netto 

środków trwałych. W aktywach w pozycji A.II Rzeczowe aktywa trwałe wpisano kwotę 

2.904 zł zamiast 2.903,98 zł. Powstały błąd został zauważony przy sporządzaniu 

sprawozdania finansowego za 2011 r. W związku z powyższym dokonano korekty w bilansie 

sporządzonym na dzień 31.12.2011 w następujący sposób: 

 przed korektą (wykazane w bilansie za 2010 r.) 

Wiersz Pozycja aktywów Stan na 31.12.2010 

A.II Rzeczowe aktywa trwałe 2.904,00 zł 
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 po korekcie (wykazane w bilansie za 2011 r.) 

Wiersz Pozycja aktywów Stan na 01.01.2011 

A.II Rzeczowe aktywa trwałe 2.903,98 zł 

Dokonane korekty nie wpływają na zmianę wyniku finansowego netto za 2010 r. 

1.2 Należności krótkoterminowe 

 
Stan na początek roku 

(zł) 

Stan na koniec roku 

(zł) 

Rozrachunki publiczno - prawne 0,00 0,05 

- podatek od nieruchomości  za 2011 0,00 0,05 

Powstanie należności jest wynikiem zawyżenia kwoty podatku od nieruchomości za 2011 r.  

1.3 Środki pieniężne 

 Stan na początek roku 

(zł) 

Stan na koniec roku 

(zł) 

Środki pieniężne 82.190,94 79.501,84 

- w kasie 0,00 0,00 

- na rachunku bankowym 82.190,94 79.501,84 

1.4 Wynik finansowy netto za rok obrotowy 

 Stan na  początek roku 
(zł) 

Stan na koniec roku 
(zł) 

Wynik finansowy netto za rok obrotowy 82.190,94 79.501,89 

- nadwyżka przychodów nad kosztami 82.190,94 79.501,89 

1.5 Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów 

 Stan na początek roku 
(zł) 

Stan na koniec roku 
(zł) 

Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów 2.903,98 353,98 

- środki trwałe sfinansowane dotacją 2.903,98 353,98 

Zakup rzeczowych aktywów trwałych, które posiada Stowarzyszenie, został sfinansowany ze 

środków działania 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania…” objętego PROW na lata 

2007-2013. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 48 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodu odpisów z tytułu zużycia środków 

trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na ich nabycie 

lub wytworzenie, zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Natomiast zgodnie z art. 41 

ust. 1 pkt. 2 ustawy o rachunkowości do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się 
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m.in. środki otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych, jeżeli stosownie do 

innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń 

międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody 

operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków 

trwałych sfinansowanych z dotacji. 

W bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2010 popełniono błąd i ujęto w pasywach w pozycji 

A.I Fundusz statutowy kwotę 2.904 zł zamiast w pozycji B.IV.2 Inne rozliczenia 

międzyokresowe przychodów. Dodatkowo popełniono błąd rachunkowy, ponieważ 

prawidłowa wartość powinna wynosić 2.903,98 zł. Błąd został zauważony dopiero przy 

sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2011 r. W związku z powyższym dokonano 

korekty w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2011 w następujący sposób: 

 przed korektą (wykazane w bilansie za 2010 r.) 

Wiersz Pozycja pasywów Stan na 31.12.2010 

A.I Fundusz statutowy 2.904,00 zł 

 po korekcie (wykazane w bilansie za 2011 r.) 

Wiersz Pozycja pasywów Stan na 01.01.2011 

B.IV.2 Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów 2.903,98 zł 

Dokonane korekty nie wpływają na zmianę wyniku finansowego netto za rok 2010. 

2 Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat 

Rachunek wyników sporządzony na dzień 31.12.2011 obejmuje okres od 01.01.2011 do 

31.12.2011. 

Różnice w sposobie grupowania kosztów wynikają ze zmiany polityki rachunkowości 

w 2011 r. Dostosowanie planu kont Partnerstwa Borów Niemodlińskich do wymogów 

związanych z realizacją operacji współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na 

Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich polega na grupowaniu kosztów kwalifikowanych 

objętych projektem na kontach syntetycznych 500-0, 500-1, 500-2, 500-3, 500-4 i 500-5.  

2.1 Przychody z działalności statutowej 

Przychody z działalności statutowej w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 wyniosły 

381.301,81 zł. Poszczególne pozycje przychodów znajdują się poniżej. 

1) Składki brutto określone statutem, na które składają się: 65.346,00 zł  

a) składki JST 63.474,00 zł 

b) składki pozostałe 1.872,00 zł 
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2) Inne przychody określone statutem, na które składają się: 315.955,81 zł 

a) przychody z działalności statutowej odpłatnej (kalendarz LGD) 10.000,00 zł 

b) dotacje, w tym: 221.214,87 zł 

 Funkcjonowanie 2009-2010 II etap 93.450,00 zł 

 Funkcjonowanie 2011-2015 I etap 131.337,24 zł 

 zwrot nadpłaconej zaliczki do ARiMR - 3.572,37 zł 

c) pozostałe przychody statutowe, w tym: 84.740,94 zł 

 wynik finansowy netto za poprzedni rok obrotowy 82.190,94 zł 

 dotacja na zakup śr. trwałych (odpisy amort.) 2.550,00 zł 

2.2 Koszty realizacji zadań statutowych 

Koszty realizacji zadań statutowych w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 wyniosły 

296.834,11 zł. Poszczególne pozycje kosztów znajdują się poniżej. 

1) Koszty bieżące, na które składają się: 171.159,79 zł 

a) wynagrodzenia, w tym: 146.290,78 zł 

 wynagrodzenia pracowników biura 125.228,44 zł 

 podróże służbowe pracowników 3.062,34 zł 

 wynagrodzenie Rady Decyzyjnej 18.000,00 zł 

b) koszty funkcjonowania biura, w tym: 20.114,39 zł 

 czynsz najmu 955,80 zł 

 media 5.235,85 zł 

 środki czystości 136,96 zł 

 podatek od nieruchomości 329,00 zł 

 dzierżawa dystrybutora z wodą + dostawy wody 1.092,07 zł 

 wyposażenie biura 5.133,53 zł 

 materiały biurowe 1.290,91 zł 

 materiały eksploatacyjne 1.094,27 zł 

 aktualizacja oprogramowania FK Lefthand 246,00 zł 

 remont klatki schodowej 4.600,00 zł 

c) usługi, w tym: 4.754,62 zł 

 usługi telekomunikacyjne 2.347,97 zł 

 abonament strony internetowej 1.463,70 zł 

 utrzymanie domeny 123,00 zł 

 usługi pocztowe 819,95 zł 

2) Badania nad obszarem objętym LSR 14.624,92 zł 

3) Inf. o obszarze dział. LGD oraz LSR, na które składają się: 92.950,00 zł 

a) publikacja „Przyroda Borów Niemodlińskich” 57.750,00 zł 

b) mapa Borów Niemodlińskich 10.000,00 zł 

c) publikacja „W krainie niemodlińskich stawów” 25.200,00 zł 

4) Szkolenia lokalnych liderów, na które składają się: 8.099,40 zł 
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a) szkolenie dla NGO 7.599,40 zł 

b) szkolenie otwierające nabór wniosków 500,00 zł 

5) Koszty działalności statutowej odpłatnej (kalendarz LGD) 10.000,00 zł 

2.3 Koszty administracyjne 

Koszty administracyjne w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 wyniosły 4.957,69 zł. 

Poszczególne pozycje kosztów znajdują się poniżej. 

1) Zużycie materiałów i energii 22,00 zł 

2) Usługi obce 26,31 zł 

3) Podatki i opłaty 43,50 zł 

4) Amortyzacja 2.550,00 zł 

5) Pozostałe koszty 2.315,88 zł 

2.4 Przychody i koszty finansowe 

W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 nie wystąpiły przychody finansowe, natomiast 

koszty finansowe wyniosły 8,12 zł. Poszczególne pozycje kosztów znajdują się poniżej. 

1) Odsetki od nieterminowych wpłat do ZUS 7,00 zł  

2) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dostaw (usługi telekom.) 1,12 zł 
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Podsumowanie  
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 

79.855,87 zł zamknął się zyskiem o wartości 79.501,89 zł (nadwyżka przychodów nad 

kosztami). Proponuje się podjęcie uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia o podziale zysku 

i przeznaczeniu go na działalność statutową. 

Niemodlin, dnia 21.03.2012 r. 

 

Sporządziła:  

Księgowa – Maja Konieczyńska 

 

…………………………………….. 

 

 

Zatwierdził: Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich w składzie 

Prezes Zarządu – Jadwiga Wójciak 

 

…………………………………….. 

 

Zastępca Prezesa – Wiesław Bąk 

 

…………………………………….. 

 

Skarbnik – Andrzej Wesołowski 

 

…………………………………….. 

 

Sekretarz – Sławomir Jarmoliński 

 

…………………………………….. 

 

Członek Zarządu – Ditmar Gawlista 

 

…………………………………….. 

 

Członek Zarządu – Bartłomiej Kostrzewa 

 

…………………………………….. 

 

Członek Zarządu – Róża Malik 

 

…………………………………….. 

 

 


