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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; 

h) prowadzenie innych działań mieszczących się w zakresie zadań pożytku 

publicznego. 

4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013.  

5. Czas trwania działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

6. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. 

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 31.12.2013 obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013. 

1.1 Aktywa 

1.1.1 Rzeczowe aktywa trwałe (A.II) 

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 3.548,98 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 

    

Wartość netto    

- stan na początek roku 0,00 0,00 0,00 

- stan na koniec roku 0,00 0,00 0,00 
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1.1.2 Należności krótkoterminowe (B.II) 

 
Stan na początek roku 

(zł) 

Stan na koniec roku 

(zł) 

Rozrachunki z dostawcami 124,23 0,00 

- nadpłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 124,23 0,00 

Rozrachunki z członkami PBN 335,00 604,00 

- niezapłacone składki członkowskie 336,00 604,00 

- nadpłata składek członkowskich 1,00 0,00 

Pozostałe rozrachunki 0,00 111.523,41 

- refundacja kosztów V etap 0,00 111.523,41 

Razem 459,23 112.127,41 

1.1.3 Środki pieniężne (B.III.1) 

 Stan na 

początek 

roku 

(zł) 

Stan na 

koniec roku 

(zł) 

Środki pieniężne 136.469,94 33.746,24 

- w kasie 756,61 822,24 

- na rachunku bankowym bieżącym 135.713,33 29.140,08 

- na rachunku bankowym pomocniczym (dla dotacji z ARFP) 0,00 3.783,92 

1.2 Pasywa 

1.2.1 Wynik finansowy netto za rok obrotowy (A.III.1) 

 Stan na  początek roku 
(zł) 

Stan na koniec roku 
(zł) 

Wynik finansowy netto za rok obrotowy 136.593,17 141.778,73 

- nadwyżka przychodów nad kosztami 136.593,17 141.778,73 

1.2.2 Inne zobowiązania (B.II.2) 

 Stan na początek roku 
(zł) 

Stan na koniec roku 
(zł) 

Inne zobowiązania 0,00 72,00 

- nienależnie wpłacone kwoty 0,00 72,00 

1.2.3 Rozliczenia międzyokresowe przychodów (B.IV.1-2) 

 Stan na początek roku 
(zł) 

Stan na koniec roku 
(zł) 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 336,00 4.022,92 

- składki członkowskie 336,00 604,00 

- dotacja Działaj Lokalnie  0,00 3.418,92 

2 Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat 

Rachunek wyników sporządzony na dzień 31.12.2013 obejmuje okres od 01.01.2013 do 

31.12.2013. 
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2.1 Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem 

źródeł tych przychodów określonych statutem 

 

 

2.1.1 Przychody działalności statutowej nieodpłatnej 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 

wyniosły 470.616,39 zł. Poszczególne pozycje przychodów znajdują się poniżej. 

1. Składki brutto określone statutem 33.764,00 zł A.I 

a. składki JST 31.632,00 zł  

b. składki pozostałe 2.132,00 zł  

2. Przychody działalności statutowej nieodpłatnej 436.852,39 zł A.II.1 

a. przychody statutowe – darowizny, w tym: 12.490,00 zł  

 darowizny od osób fizycznych 7.390,00 zł  

 darowizny od osób pranych 5.100,00 zł  

b. przychody statutowe – dotacje, w tym: 287.769,22 zł  

 Funkcjonowanie 2012 IV etap 141.664,73 zł  

 Funkcjonowanie 2013 V etap 111.523,41 zł  

 Program Działaj Lokalnie VIII 2013 34.581,08 zł  

c. pozostałe przychody statutowe, w tym: 136.593,17 zł  

 wynik finansowy netto za poprzedni rok obrotowy 136.593,17 zł  

2.1.2 Przychody działalności statutowej odpłatnej 

Przychody działalności statutowej odpłatnej w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 wyniosły 

733 zł. Poszczególne pozycje przychodów znajdują się poniżej. 

1. Zwrot kosztów – wysyłka publikacji „28’ Historia Borów Niemodlińskich” 13,00 zł II.A.2 

2. Kalendarz „Drzewa Borów Niemodlińskich” na 2014 rok 720,00 zł II.A.2 

2.1.3 Przychody finansowe 

W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 przychody finansowe wyniosły 10,35 zł. 

Poszczególne pozycje przychodów znajdują się poniżej. 

 Źródło przychodów Wielkość przychodów Struktura 

1. Działalność statutowa nieodpłatna 470.616,39 zł 99,8423 % 

2. Działalność statutowa odpłatna 733,00 zł 0,1555 % 

3. Przychody finansowe 10,35 zł 0,0022 % 

    

 Przychody ogółem 471.359,74 zł 100 % 
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1. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym  8,35 zł H 

2. Pozostałe przychody finansowe 2,00 zł H 

 

2.2 Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne 

i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów 

administracyjnych 

 Kategoria kosztów Wielkość kosztów Struktura 

1. Działalność statutowa nieodpłatna 327.128,51 zł 99,2559 % 

2. Działalność statutowa odpłatna 736,00 zł 0,2233 % 

3. Koszty administracyjne 1.716,50 zł 0,5208 % 

    

 Koszty ogółem 329.581,01 zł 100 % 

 

2.2.1 Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 

Koszty realizacji zadań statutowych w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 wyniosły 

327.128,51 zł. Poszczególne pozycje kosztów znajdują się poniżej. 

FUNKCJONOWANIE LGD 254.342,31 zł B.1 

1. Koszty bieżące 200.994,78 zł  

a. wynagrodzenia i koszty pracownicze 183.369,81 zł  

 wynagrodzenia pracowników biura 165.035,52 zł  

 podróże służbowe pracowników 3.213,39 zł  

 podróże członków organów LGD 439,11 zł  

 wynagrodzenia Rady Decyzyjnej 11.400,00 zł  

 świadczenia urlopowe 3.281,79  

b. koszty funkcjonowania biura 9.572,51 zł  

 czynsz najmu oraz media 6.381,59 zł  

 środki czystości 235,39 zł  

 materiały biurowe i eksploatacyjne 2.080,58 zł  

 pozostałe koszty 874,95 zł  

c. usługi 8.052,46 zł  

 usługi telekomunikacyjne i internetowe 2.751,99 zł  

 usługi pocztowe 1.990,40 zł  

 pozostałe usługi 3.310,07 zł  

2. Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR 41.983,00 zł  

a. wydruk publikacji „28” Historia Borów Niemodlińskich” 41.983,00 zł  
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3. Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR 9.081,33 zł  

a. szkolenie organów LGD 4.000,00 zł  

b. program wymiany pracowników LGD 5.081,33 zł  

4. Wydarzenia o charakterze promocyjnym 1.912,91 zł  

a. spotkanie promocyjne na Zamku w Mosznej 1.200,00 zł  

b. tabliczki promocyjne dla beneficjentów 712,91 zł  

5. Szkolenia lokalnych liderów 370,29 zł  

a. konsultacje wniosków 322,29 zł  

b. warsztaty z zakresu wypełniania ankiet monitorujących 48,00 zł  

DZIAŁAJ LOKALNIE VIII 62.484,43 zł B.1 

1. Koszty programowe 4.213,09 zł  

2. Koszty zarządzania 7.576,34 zł  

3. Przyznane granty 50.695,00 zł  

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA NIEODPŁATNA 10.301,77 zł B.1 

1. Pudełka do publikacji „28’ Historia Borów Niemodlińskich” 965,55 zł  

2. Wizyta w czeski LGD (zestaw upominków) 402,50 zł  

3. Kalendarz „Drzewa Borów Niemodlińskich” na 2014 rok 5.304,00 zł  

4. Przekazane darowizny 220,00 zł  

5. Pozostałe koszty 3.4093,72 zł  

2.2.2 Koszty działalności statutowej odpłatnej 

Koszty ponoszone w związku z działalnością statutową odpłatną w okresie od 01.01.2013 do 

31.12.2013 wyniosły 736,00 zł. Poszczególne pozycje kosztów znajdują się poniżej. 

1. Koszty wysyłki publikacji „28’ Historia Borów Niemodlińskich” 13,00 zł B.2 

2. Kalendarz „Drzewa Borów Niemodlińskich” na 2014 rok 723,00 zł B.2 

2.2.3 Koszty administracyjne 

Koszty administracyjne w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 wyniosły 1.716,50 zł. 

Poszczególne pozycje kosztów znajdują się poniżej. 

1. Zużycie materiałów i energii 0,00 zł D.1 

2. Usługi obce 74,00 zł D.2 

3. Podatki i opłaty 299,12 zł D.3 

4. Świadczenia na rzecz pracowników 855,01 zł D.4 

5. Amortyzacja 0,00 zł D.5 

6. Pozostałe koszty 488,37 zł D.6 



S t r o n a  | 9 

 

 

 

Podsumowanie  
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 

145.873,65 zł zamknął się zyskiem w wysokości 141.778,73 zł (nadwyżka przychodów nad 

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

i przeznaczeniu go na działalność statutową. 

Niemodlin, dnia 20.03.2014 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 

 

…………………………………….. 

 

 


