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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 połoŜonych 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 połoŜonych 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 powaŜnych zagroŜeń dla kontynuowania 
przez Stowarzyszenie działalności w najbliŜszym okresie. Dlatego sprawozdanie 
sporządzono przy załoŜeniu, Ŝe działalność będzie kontynuowana w okresie nie 
krótszym niŜ 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, montaŜ itp.). Składniki majątku o wartości 
początkowej poniŜej 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 słuŜyć. Składniki majątku o wartości początkowej powyŜej 3.500 zł zaliczane są 
do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji 
bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do uŜywania ustalany jest okres 
ekonomicznej uŜyteczności dla kaŜdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje 
o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od 
miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do uŜywania. Odpisów 
amortyzacyjnych dokonuje się metoda liniową. 

2.2 Należności i zobowiązania 

NaleŜności i zobowiązania powstałe w ciągu roku ujmuje się w księgach rachunkowych 
w wartości nominalnej.  

2.3 Środki pieniężne 

Krajowe środki pienięŜne 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 31.12.2012 obejmuje okres od 01.01.2012 do 31.12.2012. 

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 4.200,00 3.195,00 7.395,00 
- zwiększenia 0,00 353,98 353,98 
- zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 
- stan na koniec roku 4.200,00 3.548,98 7.748,98 
    
Wartość netto    
- stan na początek roku 0,00 353,98 353,98 
- stan na koniec roku 0,00 0,00 0,00 
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1.2 Należności krótkoterminowe 

 
Stan na początek roku 

(zł) 

Stan na koniec roku 

(zł) 
Rozrachunki publiczno - prawne 0,05 0,00 
- podatek od nieruchomości  za 2011 0,05 0,00 
Rozrachunki z dostawcami 0,00 124,23 
- nadpłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 0,00 124,23 
Rozrachunki z członkami PBN 0,00 335,00 
- niezapłacone składki członkowskie 0,00 336,00 
- nadpłata składek członkowskich 0,00 1,00 
Razem 0,05 459,23 

1.3 Środki pieniężne 

 Stan na początek roku 

(zł) 

Stan na koniec roku 

(zł) 
Środki pienięŜne 79.501,84 136.469,94 
- w kasie 0,00 756,61 
- na rachunku bankowym 79.501,84 135.713,33 

1.4 Wynik finansowy netto za rok obrotowy 

 Stan na  początek roku 

(zł) 

Stan na koniec roku 

(zł) 
Wynik finansowy netto za rok obrotowy 79.501,89 136.593,17 
- nadwyŜka przychodów nad kosztami 79.501,89 136.593,17 

1.5 Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów 

 Stan na początek roku 

(zł) 

Stan na koniec roku 

(zł) 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 353,98 336,00 
- składki członkowskie 0,00 336,00 
- środki trwałe sfinansowane dotacją 353,98 0,00 

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 uwaŜa się za koszty uzyskania przychodu odpisów z tytułu zuŜycia 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, jeŜeli 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. 

2 Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat 

Rachunek wyników sporządzony na dzień 31.12.2012 obejmuje okres od 01.01.2012 do 
31.12.2012. 

RóŜnice w sposobie grupowania kosztów wynikają ze zmiany polityki rachunkowości 
w 2012 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 01.01.2012 do 31.12.2012 wyniosły 
389.821,63 zł. Poszczególne pozycje przychodów znajdują się poniŜej. 

1) Składki brutto okre ślone statutem, na które składaj ą się: 65.920,00 zł  

a) składki JST 63.400,00 zł 

b) składki pozostałe 2.520,00 zł 

2) Inne przychody okre ślone statutem, na które składaj ą się: 323.901,63 zł 

a) przychody z działalności statutowej odpłatnej 55,00 

b) przychody statutowe - darowizny 855,30 

c) refundacje, w tym: 243.115,56 zł 

• Funkcjonowanie 2011 II etap 151.845,20 zł 

• Funkcjonowanie 2012 III etap 95.886,28 zł 

• zwrot za I etap - 4.624,92 zł 

d) pozostałe przychody statutowe, w tym: 79.875,77 zł 

• wynik finansowy netto za poprzedni rok obrotowy 79.501,89 zł 

• dotacja na zakup śr. trwałych (odpisy amort.) 353,98 zł 

• refundacja kosztów wyjazdu do Brukseli (Open Days) 19,90 zł 

2.2 Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 

Koszty realizacji zadań statutowych w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 wyniosły 
238.212,77 zł. Poszczególne pozycje kosztów znajdują się poniŜej. 

1) Koszty bie Ŝące, na które składaj ą się: 186.341,76 zł 

a) wynagrodzenia, w tym: 165.115,47 zł 
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• wynagrodzenia pracowników biura 139.161,94 zł 

• podróŜe słuŜbowe pracowników 6.633,53 zł 

• wynagrodzenie Rady Decyzyjnej 19.200,00 zł 

• badania profilaktyczne 120,00 zł 

b) koszty funkcjonowania biura, w tym: 13.862,77 zł 

• czynsz najmu i media 6.403,08 zł 

• środki czystości 135,52 zł 

• podatek od nieruchomości 349,00 zł 

• dzierŜawa dystrybutora z wodą + dostawy wody 649,14 zł 

• wyposaŜenie biura 2.951,17 zł 

• materiały biurowe 1.470,71 zł 

• materiały eksploatacyjne 886,25 zł 

• aktualizacja oprogramowania FK Lefthand 246,00 zł 

• podatek VAT z tytułu importu usług 199,00 zł 

• prowizja bankowa 290,00 zł 

• akcesoria biurowe 282,90 zł 

c) usługi, w tym: 7.363,52 zł 

• usługi telekomunikacyjne 2.781,29 zł 

• abonament strony internetowej 1.463,70 zł 

• utrzymanie domeny 123,00 zł 

• usługi pocztowe 2.106,10 zł 

• usługi tłumaczenia dokumentów z języka niemieckiego 356,45 zł 

• montaŜ tablicy informacyjnej 250,00 zł 

• usługi kurierskie 282,98 zł 

2) Informowanie o obszarze dział. LGD oraz LSR, na które składaj ą się: 34.031,24 zł  

a) publikacja „Historia Borów Niemodlińskich” 13.860,49 zł 

b) konkurs „Legendy ludzi lasu” 5.913,89 zł 

c) konkurs fotograficzny 4.832,88 zł 

d) konkurs dla NGO 9.423,98 zł 

3) Wydarzenia o charakterze promocyjnym, na które s kładaj ą się: 11.560,11 zł  

a) torby bawełniane 4.760,10 zł 

b) karty do gry edukacyjnej 6.800,01 zł 

4) Szkolenia liderów lokalnych, na które składaj ą się: 6.205,39  zł  

a) transport 1.260,69 zł 

b) wyŜywienie 2.665,00 zł 

c) organizacja wizyty 1.979,70 zł 

d) pobyt w gospodarstwie agroturystycznym 300,00 zł 

5) Przygotowanie projektu współpracy, na które skła dają się: 74,27 zł  

a) tłumaczenie dokumentów 74,27 zł 

2.3 Koszty działalności statutowej odpłatnej 

Koszty ponoszone w związku z działalnością statutową odpłatną w okresie od 01.01.2012 do 
31.12.2012 wyniosły 55 zł. Poszczególne pozycje kosztów znajdują się poniŜej. 
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1) Usługi pocztowe 55,00 zł 

2.4 Koszty administracyjne 

Koszty administracyjne w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 wyniosły 14.958,59 zł. 
Poszczególne pozycje kosztów znajdują się poniŜej. 

1) ZuŜycie materiałów i energii 149,00 zł 
2) Usługi obce 2.367,22 zł 
3) Podatki i opłaty 774,88 zł 
4) Świadczenia na rzecz pracowników 370,00 zł 
5) Amortyzacja 353,98 zł 
6) Pozostałe koszty 10.943,51 zł 

2.5 Przychody i koszty finansowe 

W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 nie wystąpiły przychody finansowe, natomiast 
koszty finansowe wyniosły 2,10 zł. Poszczególne pozycje kosztów znajdują się poniŜej. 

1) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dostaw  2,10 zł 
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Podsumowanie  
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 
136.929,17 zł zamknął się zyskiem w wysokości 136.593,17 zł (nadwyŜka przychodów nad 
kosztami). Proponuje się podjęcie uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia o podziale zysku 
i przeznaczeniu go na działalność statutową. 

Niemodlin, dnia 20.03.2013 r. 

Sporządziła:  

Księgowa – Maja Konieczyńska 
 
…………………………………….. 

 

Zatwierdził: Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich w składzie 

Prezes Zarządu – Jadwiga Wójciak 
 
…………………………………….. 

Zastępca Prezesa – Łukasz Litwinowicz 
 
……………………………………. 

Skarbnik – Andrzej Wesołowski 
 
…………………………………….. 

Sekretarz – Sławomir Jarmoliński 
 
…………………………………….. 

Członek Zarządu – Maria Przywara 
 
…………………………………….. 

Członek Zarządu – Bartłomiej Kostrzewa 
 
…………………………………….. 

Członek Zarządu – Aneta Lissy - Kluczny 
 
…………………………………….. 

 


