
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Pietrzyków 

 z działalności za 2010 rok 
 
 
 

KRS 0000313785 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzec 2011 rok 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



2 
 

                                                     Rachunek wyników 
        
                                        Za okres 01.01.- 31.12.2010 

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra 
Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.) 

        

Pozycja Wyszczególnienie 

 Kwota za 
bieżący rok 
obrotowy  

 Kwota za 
bieżący rok 
obrotowy  

2009 2010 
1 2 4 4 
A. Przychody z działalności statutowej 82 582,83  92 682,38  
I. Składki brutto określone statutem 1 470,00  1 555,04  
II. Inne przychody określone statutem 81 112,83  91 127,34  
1 Przychody z działalności statutowej 

nieodpłatnej pożytku publicznego 62 511,20  19 392,74  
2 Przychody z działalności statutowej 

odpłatnej pożytku publicznego 11 545,24  2 438,00  
3 Pozostałe przychody określone statutem 7 056,39  69 296,60  
B. Koszty realizacji zadań statutowych 14 963,67  13 329,24  
1 Koszty realizacji zadań statutowych 

działalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego 3 400,63  9 866,91  

2 Koszty realizacji zadań statutowych 
działalności odpłatnej pożytku 
publicznego 11 563,04  3 462,33  

3 Pozostałe koszty realizacji zadań 
statutowych 0,00  0,00  

C. Wynik finansowy na działalności 
statutowej (wielkość dodatnia lub 
ujemna) (A-B) 67 619,16  79 353,14  

D. Koszty administracyjne 4 800,57  10 448,64  
1 Zużycie materiałów i energii 395,17  1 762,46  
2 Usługi obce 1 890,40  3 166,58  
3 Podatki i opłaty 30,00  170,00  
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia 

społeczne i inne świadczenia 0,00  3 551,00  
5 Amortyzacja 2 485,00  1 579,00  
6 Pozostałe 0,00  219,60  
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w 

pozycji A i G) 0,00  0,00  
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w 

poz. B, D i H) 0,00  0,00  
G. Przychody finansowe 2,81  1 545,55  
H. Koszty finansowe 0,00  0,00  
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie 

działalności (wielkość dodatnia lub 
ujemna) (C-D+E-F+G-H) 62 821,40  70 450,05  

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00  0,00  
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00  0,00  
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00  0,00  
K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 62 821,40  70 450,05  
I. Różnica zwiększająca koszty roku 

następnego (wielkość ujemna) 0,00  0,00  
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II. Różnica zwiększająca przychody roku 
następnego (wielkość dodatnia) 62 821,40  70 450,05  

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 BILANS 
 

Na dzień 31.12.2010 roku 
 

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 
(DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) 

 
Wiersz AKTYWA Stan na  

1 2 31.12.2009 31.12.2010 
A Aktywa trwałe 0,00  0,00  
I Wartości niematerialne i prawne    

II Rzeczowe aktywa trwałe     

III Należności długoterminowe     

IV Inwestycje długoterminowe     

V Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe     

B Aktywa obrotowe 63 339,26  70 612,99  

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych     

II Należności krótkoterminowe 21,40  0,22  

III Inwestycje krótkoterminowe 63 317,86  70 612,77  

1 Środki pieniężne 63 317,86  70 612,77  

2 Pozostałe aktywa finansowe     

C Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe     

  Suma bilansowa 63 339,26  70 612,99  
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Wiersz PASYWA Stan na  
1 2 31.12.2009 31.12.2010 
A Fundusze własne 62 821,40  70 450,15  
I Fundusz statutowy     

II Fundusz z aktualizacji wyceny     

III Wynik finansowy netto za rok 
obrotowy 62 821,40  70 450,15  

1 Nadwyżka przychodów nad 
kosztami (wielkość dodatnia) 62 821,40  70 450,15  

2 Nadwyżka kosztów nad 
przychodami (wielkość ujemna)     

B Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 517,86  162,84  

I Zobowiązania długoterminowe z 
tytułu kredytów i pożyczek     

II Zobowiązania krótkoterminowe i 
fundusze specjalne 517,86  162,84  

1 Kredyty i pożyczki     

2 Inne zobowiązania 517,86  162,84  

3 Fundusze specjalne     

III Rezerwy na zobowiązania     

IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00  0,00  

1 Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów     

2 Inne rozliczenia międzyokresowe     

  Suma bilansowa 63 339,26  70 612,99  

 
 
 
 

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość 
 

   A. Przychody z działalności statutowej 92 682,38  
I. Składki brutto określone statutem 1 555,04  
II. Inne przychody określone statutem 91 127,34  
1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku 

publicznego 19 392,74  
a) Darowizny osób fizycznych - pieniężne 13 362,14  
b) Darowizny 1% podatku - pieniężne 6 030,60  
2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku 

publicznego 2 438,00  
a) Przychody z festynów 2 438,00  
3 Pozostałe przychody określone statutem 69 296,60  
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a) Dotacje 5 000,00  
b) Pozostałe statutowe-zbiórka pieniędzy dla powodzian 1 475,20  
b) Pozostałe statutowe 62 821,40  

  
  

G. Przychody finansowe 1 545,65  
a) Odsetki od lokat, wkładów bankowych 1 545,65  

  
  

  
  

 
 
 
Informacje o strukturze kosztów   

  
  

B. Koszty realizacji zadań statutowych 13 329,24  
1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej 

pożytku publicznego 9 866,91  
a) świadczenia pieniężne 869,48  
- kieszonkowe dla dzieci na wyjazd na warsztaty do Niemiec 800,43  
- sfinansowanie opłat za energię elektryczną Parafii Rzymsko-

Katolickiej Św. Antoniego Padewskiego - remont kościoła 69,05  
b) świadczenia niepieniężne 8 997,43  
- owoce, słodycze i inne art. żywnościowe dla dzieci - ferie 557,80  
- zajęcia rekreacyjne dla dzieci - ferie 1 304,48  
- organizacja dnia kobiet 209,26  
- zakup słodyczy dla dzieci-kiermasz wielkanocny 26,00  
- zakup produktów na warsztaty artystyczne 966,18  
- przewóz dzieci na warsztaty artystyczne do Niemiec 1 500,00  
- zakup części do sań na kuligi 1 945,66  
- zakup artykułów dla powodzian Bogatynia 2 488,05  

2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej 
pożytku publicznego 3 462,33  

a) świadczenia pieniężne 0,00  
b) świadczenia niepieniężne 3 462,33  
- organizacja festynu - Noc Świętojańska 3 462,33  

3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00  

  
  

D. Koszty administracyjne 10 448,64  
1 Zużycie materiałów i energii 1 316,45  
- zakup artykułów biurowych  1 316,45  

2 Usługi obce 2 983,58  
- założenie i utrzymanie strony internetowej 364,78  
  roboty ziemne-boisko 2 440,00  
- opłaty bankowe 178,80  

3 Podatki i opłaty 170,00  
  opłata za interpretacje 40,00  
- opłaty sądowe 130,00  

4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 551,00  
  Lechocki Grzegorz 533,00  
  Muzyczuk Ryszard 1 788,00  
  Ciechanowicz Dorota 1 230,00  
5 Amortyzacja 1 579,00  
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- amortyzacja nisko cennych składników majątku trwałego 1 579,00  
6 Pozostałe 848,61  
  zakup wizytówek 183,00  

  zakup upominków dla darczyńców 446,01 
  wykonanie reklamy 219,6 

  
  

 
 

                      Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010  rok 
 
 
 
 
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji  

 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków,  
68-213 Lipinki Łużyckie, Pietrzyków 51 

 
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających 

samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań),  
 
nie posiadamy 

 
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 

 
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 9499Z 

 
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, 

data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny  
w systemie REGON   
 
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 
0000313785; 
Numer identyfikacyjny w systemie Regon: 080286511   

 
 
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja):   

 
Prezes - Wojciech Biernat 
Skarbnik - Bogusława Borysiak 
Ewa Kleszczyńska - członek zarządu 
Lidia Orkisz  - członek zarządu 
Wioletta Wróbel-Chomicz - członek zarządu 
 
W dniu 01.03.2011 roku w wyniku rezygnacji Bogusławy Borysiak z funkcji Skarbnika –członka 
Zarządu, na funkcję tę została wybrana Róża Jurkowska-Maślak. 
W dniu 01.kwietnia 2011 roku na zebraniu zwyczajnym Stowarzyszenia odwołano z Zarządu Lidię 
Orkisz i Ewę Kleszczyńską. Nie uzupełniono składu Zarządu. Zarząd będzie pracowała w składzie 
3-osobowym. 
 
Na zebraniu w dniu 01 kwietnia 2011 roku odwołano również 2-ch członków Komisji Rewizyjnej: 
Mariusza Napieraja i Arkadiusza Błaszczyka. 
Na ich miejsce powołano: Romana Luszka i Artura Wiśniewskiego. 

 
 
6. Określenie celów statutowych organizacji  
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Celem działania Stowarzyszenia jest promocja wsi Pietrzyków, rekreacji, turystyki, integracja 
społeczeństwa, prowadzenie inicjatyw mających na celu aktywizację społeczności lokalnej oraz 
dbanie o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe miejscowości. 
Stowarzyszenie prowadzić będzie działalność na rzecz ogółu społeczności. 
 

 
7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie 

 
      Nie ograniczony w czasie 
 
 
8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym  

 
Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010. 
 

9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji 
wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania 
finansowe.  
 
Nie dotyczy 
 

10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją 
okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.  
 
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, 
co najmniej 12 miesięcy i dłużej. 
 

11. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i 
pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo 
wyboru.  
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych 
latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny 
aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), 
ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata 
informacje z nich wynikające były porównywalne.  
 
Rachunek zysków i strat 
 
Rachunek zysków i strat sporządzono wg wzoru dla organizacji nie prowadzącej działalności 
gospodarczej. 
 
Inwestycje krótkoterminowe 
 

W zakresie tej pozycji bilansu mieszczą się środki pieniężne  i inne aktywa pieniężne. Zgodnie z 
ustawą pod pojęciem aktywa pieniężne wyróżnia się aktywa w formie krajowych środków 
płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa 
finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych, jeżeli aktywa te 
są płatne lub wymagalne w ciągu trzech miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia 
lub założenia lokaty. 
W zakres środków pieniężnych wchodzą nie tylko środki płatnicze posiadane przez organizacje w 
danym czasie , ale również środki o wysokim stopniu płynności, które w okresie najbliższych 
trzech miesięcy można zamienić na środki płatnicze. 
 
Kapitał (fundusz )zapasowy 
 
Odzwierciedla on źródła finansowania aktywów osiągnięte przez organizację w trakcie 
prowadzenia działalności gospodarczej. Może być on tworzony dobrowolnie przez decyzję 
organów statutowych. Kapitał zapasowy może być przeznaczony na pokrycie strat bilansowych (w 
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organizacjach prowadzących działalność gospodarczą), pokrycie kosztów nie powodujących 
zwiększenia aktywów organizacji (np. zaniechanie budowy środków trwałych). 
 
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Fundusz z aktualizacji wyceny (organizacje nie 
prowadzące działalności gospodarczej) 
 
Powstaje  w wyniku aktualizacji wartości środków trwałych i innych składników majątku , jeżeli 
koszty te są ujmowane w przychodach i kosztach. Na kształt tego funduszu mają wpływ: 

 Zwiększenie w wyniku aktualizacji wartości środków trwałych, 
 Zmniejszenie w wyniku różnic z wyceny sprzedanych lub zlikwidowanych środków 

trwałych,  które to różnice odnosi się na fundusz zapasowy, 
 Zwiększenie z tytułu przeszacowania inwestycji zaliczonych do środków trwałych 

powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. 
 
       Zysk(strata)netto 
       
W przypadku organizacji prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej w pozycji tej 
ujmuje się różnicę między przychodami i kosztami. 
Pozycja ta za rok obrotowy z bilansu powinna być identyczna z pozycją wyniku finansowego z 
rachunku zysków i strat. 
Wynik ma wartość dodatnią w przypadku, gdy przychody są wyższe niż koszty (nadwyżka 
przychodów nad kosztami), lub wartość ujemną w przypadku, gdy koszty są wyższe niż przychody. 
Sposób ewidencji wyniku  finansowego omówiono przy zasadach sporządzania rachunku wyników. 

 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  
 
Zobowiązania to wynikające z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonywania świadczeń o 
wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych 
aktywów organizacji. 
 
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne (organizacje nie prowadzące 
działalności gospodarczej) 
 
Zakres zobowiązań obejmuje zobowiązania krótkoterminowe z tytułu: 

 Zaciągniętych kredytów i pożyczek, których płatności będą wymagalne w ciągu roku, 
licząc od dnia bilansowego, 

  Dostaw, które niezależnie od terminu ich zapłaty w całości kwalifikuje się do 
zobowiązań krótkoterminowych, 

 Wynagrodzeń, 
 Wydatków, ubezpieczeń społecznych i ceł, 
 Wystawionych weksli, 
 Pozostałych zobowiązań. 

 
 
Działalność odpłatna i nieodpłatana pożytku publicznego 
  
 
 Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność statutowa organizacji (w części 
obejmującej działalność pożytku publicznego), za którą nie jest pobierane wynagrodzenie. 
 
Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność w zakresie wykonywania zadań 
należących do sfery zadań publicznych prowadzona w ramach realizacji przez organizację 
pozarządową swoich celów statutowych, za którą organizacja pobiera opłatę lub wynagrodzenie. 
 
Otrzymane opłaty, wynagrodzenie za świadczone usługi, nie mogą być wyższe od tego, jakie 
wynikają z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności. 
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Zasady wyceny aktywów i pasywów 
 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 
Cena nabycia lub koszt wytworzenia lub wartość przeszacowana pomniejszona o odpisy 
amortyzacyjne, umorzeniowe oraz z tytułu utraty wartości. 
 
Środki trwałe w budowie 
Ogół kosztów pozostających w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym z tytułu 
trwałej utraty wartości. 
 
Udziały w innych jednostkach albo inne inwestycje zaliczone do środków trwałych 
Cena nabycia pomniejszona z tytułu trwałej utraty wartości. 
 
Inwestycje krótkoterminowe 
Cena rynkowa lub cena nabycia, zależnie od tego która z nich jest niższa a krótkoterminowe 
inwestycje dla których nie istnieje aktywny rynek w wartości godziwej. 
 
Rzeczowe składniki aktywów trwałych 
Cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. 
 
Należne i udzielone pożyczki 
W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny. 
 
Zobowiązania 
W kwocie wymaganej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe w których uregulowanie zgodnie z 
umową następuje drogą wydania aktywów innych niż środki pieniężne- wg wartości godziwej. 
 
Rezerwy 
W uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 
 
Fundusze i kapitały, pozostałe aktywa i pasywa 
Wg wartości nominalnej. 
 
 
 
Zarząd Stowarzyszenia 
 
_________________________   
 
_________________________   
 
_________________________ 


