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Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Wsi Pietrzyków
 z działalności za 2008 rok
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Rachunek wyników

za okres 01 sierpie ń-31 grudzie ń 2008 rok

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 bie Ŝący
rok obrotowy 

 

1 2 4
A.

Przychody z działalno ści statutowej 9 905,81 
I.

Składki brutto określone statutem 790,00 
II.

Inne przychody określone statutem 9 115,81 
1 Przychody z działalności statutowej

nieodpłatnej poŜytku publicznego 2 890,00 
2

Przychody z działalności statutowej odpłatnej
poŜytku publicznego 6 225,81 

3
Pozostałe przychody określone statutem  

B.
Koszty realizacji zada ń statutowych 5 895,06 

1
Koszty realizacji zadań statutowych
działalności nieodpłatnej poŜytku publicznego  

2 Koszty realizacji zadań statutowych
działalności odpłatnej poŜytku publicznego 5 895,06 

3
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych  

C. Wynik finansowy na działalno ści
statutowej (wielko ść dodatnia lub ujemna)
(A-B) 4 010,75 

D.

Koszty administracyjne 462,20 
1

ZuŜycie materiałów i energii 0,00 
2

Usługi obce  
3

Podatki i opłaty 383,20 
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4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia  

5
Amortyzacja 79,00 

6
Pozostałe  

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w
pozycji A i G)  

F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz.
B, D i H)  

G.
Przychody finansowe  

H.
Koszty finansowe  

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie
działalno ści (wielko ść dodatnia lub
ujemna) (C-D+E-F+G-H) 3 548,55 

J.
Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 

I.
Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia  

II.
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna  

K.
Wynik finansowy ogółem (I+J) 3 548,55 

I. RóŜnica zwiększająca koszty roku
następnego (wielkość ujemna)  

II. RóŜnica zwiększająca przychody roku
następnego (wielkość dodatnia) 3 548,55 
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Bilans na dzień 31.12.2008 rok
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ.

U. 137poz. 1539 z późn. zm.)
Wiersz AKTYWA Stan na 

1 2 01.08.2008r. 31.12.200r.
A Aktywa trwałe 0,00 0,00 

I Wartości niematerialne i
prawne   

II Rzeczowe aktywa trwałe   

III NaleŜności
długoterminowe   

IV Inwestycje
długoterminowe   

V
Długoterminowe

rozliczenia
międzyokresowe

  

B Aktywa obrotowe 0,00 4 286,38 

I Zapasy rzeczowych
aktywów obrotowych   

II NaleŜności
krótkoterminowe   

III Inwestycje
krótkoterminowe 0,00 4 286,38 

1 Środki pienięŜne  4 286,38 

2 Pozostałe aktywa
finansowe   

C
Krótkoterminowe

rozliczenia
międzyokresowe

  

 Suma bilansowa 0,00 4 286,38 
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Wiersz PASYWA Stan na 
1 2 01.08.2008r. 31.12.2008r.
A Fundusze własne 0,00 3 548,55 

I Fundusz statutowy   

II Fundusz z aktualizacji wyceny   

III Wynik finansowy netto za rok
obrotowy 0,00 3 548,55 

1 NadwyŜka przychodów nad kosztami
(wielkość dodatnia)  3 548,55 

2 NadwyŜka kosztów nad przychodami
(wielkość ujemna)   

B Zobowi ązania i rezerwy na
zobowi ązania 0,00 737,83 

I Zobowiązania długoterminowe z
tytułu kredytów i poŜyczek   

II Zobowiązania krótkoterminowe i
fundusze specjalne 0,00 737,83 

1 Kredyty i poŜyczki   

2 Inne zobowiązania   

III Rezerwy na zobowiązania   

IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

1 Rozliczenia międzyokresowe
przychodów   

2 Inne rozliczenia międzyokresowe   

 Suma bilansowa 0,00 4 286,38 
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2008  rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji 

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

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających
samodzielne  sprawozdania  finansowe,  jak  teŜ  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

6. Określenie celów statutowych organizacji 

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,  jeŜeli  jest  on  ograniczony  w
statucie



Strona 7 z 12

      Nie ograniczony w czasie

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.08.2008 do 31.12.2008.

9. Wskazanie,  Ŝe  sprawozdanie  finansowe  zawiera  dane  łączne,  jeŜeli  w  skład
organizacji  wchodzą  wewnętrzne  jednostki  organizacyjne  sporządzające
samodzielnie sprawozdania finansowe. 

Nie dotyczy

10.Wskazanie  czy  sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  przy  załoŜeniu
kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości
oraz  czy  nie  istnieją  okoliczności  wskazujące  na  powaŜne  zagroŜenia  dla
kontynuowania przez nią działalności. 

Roczne  sprawozdanie  sporządzono  przy  załoŜeniu  kontynuowania  działalności  przez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłuŜej.

11.Omówienie  przyjętych  zasad  (polityki)  rachunkowości,  w  tym  metod  wyceny
aktywów i pasywów (takŜe 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  takŜe  dokonywania  odpisów
amortyzacyjnych  i  umorzeniowych),  ustala  się  wynik  finansowy  i  sporządza
sprawozdanie  finansowe  tak,  aby  za  kolejne  lata  informacje  z  nich  wynikające  były
porównywalne. 
Metody wyceny aktywów i pasywów opisane zostały w Informacji dodatkowej w pkt 1.

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 pienięŜne  i inne aktywa pienięŜne.
Zgodnie z ustawą pod pojęciem aktywa pienięŜne wyróŜnia się aktywa w formie
krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pienięŜnych zalicza
się równieŜ inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów
finansowych, jeŜeli aktywa te są płatne lub wymagalne w ciągu trzech miesięcy od dnia
ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub załoŜenia lokaty.
W zakres środków pienięŜnych wchodzą nie tylko środki płatnicze posiadane przez
organizacje w danym czasie , ale równieŜ środki o wysokim stopniu płynności, które w
okresie najbliŜszych trzech miesięcy moŜna zamienić na środki płatnicze.
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Kapitał (fundusz )zapasowy

Odzwierciedla on źródła finansowania aktywów osiągnięte przez organizację w trakcie
prowadzenia działalności gospodarczej. MoŜe być on tworzony dobrowolnie przez decyzję
organów statutowych. Kapitał zapasowy moŜe być przeznaczony na pokrycie strat
bilansowych ( w organizacjach prowadzących działalność gospodarczą), pokrycie kosztów
nie powodujących zwiększenia aktywów organizacji (np. zaniechanie budowy środków
trwałych).

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Fundusz z a ktualizacji wyceny (organizacje
nie prowadz ące działalno ści gospodarczej)

Powstaje  w wyniku aktualizacji wartości środków trwałych i innych składników majątku ,
jeŜeli koszty te są ujmowane w przychodach i kosztach. Na kształt tego funduszu mają
wpływ:

• Zwiększenie w wyniku aktualizacji wartości środków trwałych,
• Zmniejszenie w wyniku róŜnic z wyceny sprzedanych lub zlikwidowanych
środków trwałych,  które to róŜnice 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 róŜnicę 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 wyŜsze niŜ koszty (nadwyŜka
przychodów nad kosztami), lub wartość ujemną w przypadku, gdy koszty są wyŜsze niŜ
przychody. Sposób ewidencji wyniku  finansowego omówiono przy zasadach sporządzania
rachunku wyników.

Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania 

Zobowiązania to wynikające z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonywania świadczeń o
wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie juŜ posiadanych lub
przyszłych aktywów organizacji.

Zobowi ązania krótkoterminowe i fundusze specjalne (organiz acje nie prowadz ące
działalno ści gospodarczej)

Zakres zobowiązań obejmuje zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:
• Zaciągniętych kredytów i poŜyczek, których płatności będą wymagalne w ciągu

roku, licząc od dnia bilansowego,
•  Dostaw, które niezaleŜnie od terminu ich zapłaty w całości kwalifikuje się do

zobowiązań krótkoterminowych,
• Wynagrodzeń,
• Wydatków, ubezpieczeń społecznych i ceł,
• Wystawionych weksli,
• Pozostałych zobowiązań.
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Działalność odpłatna i nieodpłatana poŜytku publicznego
 

 Działalnością nieodpłatną poŜytku publicznego jest działalność statutowa organizacji (w części
obejmującej działalność poŜytku publicznego), za którą nie jest pobierane wynagrodzenie.

Działalnością odpłatną poŜytku publicznego jest działalność w zakresie wykonywania zadań
naleŜących 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 wyŜsze od tego, jakie wynikają
z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności.

Informacja dodatkowa  

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

1.Środki trwale oraz wartości niematerialne i
prawne

Cena nabycia lub koszt wytworzenia lub wartość przeszacowana
pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, umorzeniowe oraz z tytułu
trwałej utraty wartości,

2. Środki trwałe w budowie
Ogół kosztów pozostających w związku z ich nabyciem lub
wytworzeniem, pomniejszonym z tytułu trwałej utraty wartości

3.Udziały w innych jednostkach albo inne
inwestycje zaliczone do środków trwałych Cena nabycia pomniejszona z tytułu trwałej utraty wartości

4.Inwestycje krótkoterminowe

Cena rynkowa lub cena nabycia, zaleŜnie od tego która z nich jest
niŜsza, a krótkoterminowe inwestycje dla których nie istnieje
aktywny  rynek w wartości godziwej

5.Rzeczowe składniki aktywów obrotowych
Cena nabycia lub koszt wytworzenia  nie wyŜszy od cen ich
sprzedaŜy netto na dzień bilansowy

6.NaleŜności i udzielone poŜyczki W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostroŜności
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7.Zobowiązania

W kwocie wymaganej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe,
których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania
aktywów  innych niŜ środki pienięŜne - wg wartości godziwej

8.Rezerwy W uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości

9.Fundusze i kapitały, pozostałe aktywa i pasywa Wg wartości nominalnej

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
a. Przychody z działalności statutowej 9 905,81
Składki brutto określone statutem 790,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej poŜytku publicznego 2 890,00
Darowizny osób fizycznych- pienięŜne 1 040,00

Darowizny osób prawnych- pienięŜne na remont kościoła 1 690,00

Darowizny osób prawnych- pienięŜne 160,00

Wpłaty z 1% podatku 0,00

  

Przychody z działalności statutowej odpłatnej poŜytku publicznego 6 225,81
SprzedaŜ kartek świątecznych 450,00

Przychody ze sprzedaŜy wyrobów regionalnych i inn podczas festynów 4 515,81

Przychody ze sprzedaŜy biletów 1 260,00

Pozostałe przychody określone statutem 0,00
(wyszczególnienie)  

  

  

b. Pozostałe przychody 0,00

Przychody ze sprzedaŜy środków trwałych, środków trwałych w budowie
oraz wartości niematerialnych i prawnych  

Przychody z likwidacji środków trwałych  

Inne  

c. Przychody finansowe 0,00
Cena sprzedaŜy akcji i udziałów  

Odsetki od lokat, wkładów bankowych  
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Odsetki od poŜyczek  

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych  

Otrzymane dywidendy od akcji obcych  

Inne przychody finansowe  

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej poŜytku
publicznego 90,00
świadczenia pienięŜne: 0,00

(wyszczególnienie)  

  

  

świadczenia niepienięŜne: 90,00

słodycze i owoce  dla dzieci z okazji wróŜb  Andrzejkowych 90,00

  

  

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej poŜytku
publicznego 5 805,06
świadczenia pienięŜne: 5 805,06

(wyszczególnienie) 5 805,06

  

  

świadczenia niepienięŜne: 0,00

(wyszczególnienie)  

  

  

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00
świadczenia pienięŜne 0,00

(wyszczególnienie)  

  

  

świadczenia niepienięŜne 0,00

(wyszczególnienie)  

  

  

Koszty administracyjne: 462,20
- zuŜycie materiałów i energii  

- usługi obce  

- podatki i opłaty 383,20

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  

- amortyzacja 79,00

- pozostałe koszty  
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b. Pozostałe koszty 0,00

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w
budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych  

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego
ryzyka gospodarczego  

Inne  

c. Koszty finansowe 0,00

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i
krótkoterminowe aktywa finansowe  

Odsetki od kredytów i poŜyczek oprócz odsetek od kredytów
inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji  

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od
kredytów inwestycyjnych  

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań  

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing
finansowy  

Inne koszty finansowe  

Zarząd Stowarzyszenia

_____________________

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________


