
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Za okres: od 03 marca 2008 do 31 grudnia 2008 r

Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY PIERŚCIEŃ”
                       

                        z siedzibą w NAŁĘCZOWIE  ul. LIPOWA 3
     



Spis treści

I. Uchwała Zarządu

II. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - informacja dodatkowa cz. I

III. Bilans (załącznik 1)

IV. Rachunek zysków i strat (załącznik 2)

VI. Rachunek przepływów pieniężnych (załącznik 3)

     VII. Dodatkowe informacje i objaśnienia - informacja dodatkowa cz. II



Uchwała Zarządu

z dnia 26 luty 2009 r.

Zarząd Stowarzyszenia  LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY PIERŚCIEŃ” 
przedstawia sprawozdanie finansowe za okres 03-03-2008 do 31-12-2008 r. , na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - informacja dodatkowa cz. I

2. Bilans (załącznik 1)

3. Rachunek zysków i strat (załącznik 2)

4. Zestawienie zmian w kapitale ( funduszu) własnym (załącznik 3)

5. Rachunek przepływów pieniężnych (załącznik 4)

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia - informacja dodatkowa cz. II

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami oraz rzetelnie i jasno przedstawia 
sytuację majątkowa i finansowa oraz wynik finansowy.

Podpisy członków Zarządu:

Imię, Nazwisko Stanowisko Podpis

Zbigniew Pacholik Prezes Zarządu ______________________

Stanisław Widz Wiceprezes Zarządu ______________________

Andrzej Wenerski Sekretarz ______________________

Jolanta Pecio Skarbnik ______________________

Beata Antoniak Członek Zarządu ______________________

Marcin Berłowski Członek Zarządu ______________________

Maciej Goławski Członek Zarządu ______________________

Karina Kasperek Członek Zarządu ______________________

Aneta Sosik- Kierszniewska Członek Zarządu ______________________

Jan Franciszek Nowak Członek Zarządu ______________________

Barbara Ścibior Członek Zarządu ______________________

Barbara Grzesiak
(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)



II. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - 
informacja dodatkowa cz. I

 

Dane identyfikacyjne:
● Nazwa stowarzyszenia :  LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY PIERŚCIEŃ”
● Siedziba 24-150 NAŁĘCZÓW UL. LIPOWA 3
● Organ prowadzący rejestr [KRS]
● Nazwa i numer rejestru [NR]0000300679
● NIP: 7162743539
● REGON: 060349256
● PKD: 9499Z – DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE 

INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
● Czas trwania działalności jednostki - nieograniczony
● Okres objęty sprawozdaniem [.03-03-2008 – 31-12-2008 r.]

Cel działania:
1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,

2. aktywizowanie ludności wiejskiej,

3. opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania “ Zielony 
Pierścień”,

4. promocja obszarów wiejskich,

5. wspieranie i wdrażanie programów rozwoju o celach zbieżnych z celami niniejszego statutu, 
finansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej i 
inne podmioty krajowe oraz zagraniczne,

6. działalność edukacyjna i inforacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania 
programów rozwoju,

7. rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,

8. działalność edukacyjna i informacyjna oraz szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności 
społecznej i ekonomicznej z Unią Europejską, na poziomie regionalnym oraz krajowym,

9. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

10. wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

11. wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między narodami i społecznościami lokalnymi,

12. rozwój społeczeństwa obywatelskiego,

13. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych bezrobociem,

14. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki na obszarach wiejskich,

15. ochrona zdrowia i bezpieczeństwo,



16. promowanie produktów lokalnych,

17. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasady równych szans kobiet i mężczyzn,

18. wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

19. wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,

20. prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej związanej z realizacją celów i działań 
statutowych,

21. promocja działań partnerskich w ramach współpracy trójsektorowej (samorządy, 
organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy),

22. prowadzenie działalności naukowej, badawczej i rozwojowej,

23. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności 
na obszarach wiejskich położonych na terenie LGD “Zielony Pierścień”,

24. prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie 
działalności LGD “Zielony Pierścień”.

Wskazania

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez  Stowarzyszenie  LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY 
PIERŚCIEŃ” w dającej się przewidzieć przyszłości.

2. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 

3. W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające 
samodzielne sprawozdania finansowe.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony 
jest na realizację celów statutowych.

5. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych:
     Księgi rachunkowe Stowarzyszenia  LGD „Zielony Pierścień” prowadzone są w Biurze

            Usług Księgowych Barbara Grzesiak w Puławach  przy ul. 3-go Maja 8.
 



Stosowane metody i zasady rachunkowości 

1. Zasada kontynuacji - Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy 
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. 
Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

2. Zasadami memoriału - Zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujmuje w księgach rachunkowych 
wszystkie osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich 
zapłaty.

3. Zasada współmierności przychodów i kosztów - Zgodnie z zasadą współmierności przychodów
 i kosztów oraz ostrożnej wyceny wyniku finansowego- Stowarzyszenie za dany rok obrotowy 
obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi 
przychodami koszty.

4. Ostrożnej wyceny - Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny poszczególne składniki aktywów i 
pasywów wycenia się po kosztach rzeczywiście poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, 
uwzględnia się w wyniku finansowym  bez względu na wysokość zmniejszenia wartości użytkowej 
lub handlowej aktywów, wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz zyski 
i straty nadzwyczajne. Stowarzyszenie tworzy rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty 
oraz skutki innych zdarzeń.

5. Wycena aktywów i pasywów - Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w 
następujący sposób:

a) Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o 
ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne 
amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, 
według następującej zasady-wartości niematerialne i prawe o jednostkowej wartości nie 
przekraczającej 3500 zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty 
amortyzacji.

b) Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji 
wyceny składników majątku pomniejszonych o umorzenie oraz dokonane odpisy 
aktualizujące ich wartość.

c) Środki trwałe w budowie są wycenianie w wysokości ogółu kosztów pozostających w 
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytwarzaniem pomniejszonych o odpisy 
aktualizujące ich wartość. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w 
budowie zalicza się:

(a) Niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy
(b) Koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania wytworzenie lub 

nabycie środków trwałych oraz różnice kursowe pomniejszone o przychody z tego 
tytułu.

d) Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów są to składniki majątku o 
przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości 
początkowej nie przekraczającej 3500 zł.Środki trwałe umarzane są według metody: 
liniowej lub degresywnej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do 
eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej 
użyteczności.

e) Udziały w innych jednostkach lub inne inwestycje wycenia się na dzień bilansowy 
według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości  Udziały lub 
akcje po początkowym ujęciu w cenie nabycia podlegają porównaniu i skorygowaniu do 
wartości w cenie możliwej do uzyskanie przy sprzedaży. Różnicę zalicza się do kosztów 
operacji finansowych.

f) Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny rynkowej albo ceny nabycia 
zależnie od tego, która z nich jest niższa, lub krótkoterminowe inwestycje, dla których nie 
istnieje aktywny rynek według  wartości godziwej 

g) Inwestycje majątkowe, nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne i inne 
inwestycje nie stanowiące aktywów finansowych zaliczone do aktywów trwałych nie 
użytkowane przez jednostkę, lecz nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych 
wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z nich przychodów, lub 
innych pożytków - wycenia się według ceny ich nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy 



z tytułu trwałej utraty ich wartości lub według wartości godziwej. Wartość wg cen nabycia 
podlega okresowemu przeszacowaniu do wartości w cenie rynkowej.

h) Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem 
ostrożności. Pożyczki udzielone i należności własne, które jednostka przeznacza do 
sprzedaży w krótkim terminie zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do 
obrotu. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy 
procentowej należy wycenić w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy 
procentowej przypisanej tej należności wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych 
oczekiwanych przez jednostkę nie różni się istotnie od kwoty wymaganej zapłaty. Odpisy 
aktualizujące wartość należności dokonuje się w wysokości wiarygodnie oszacowanej. 
Zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu 
sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

6. Aktywa finansowe - Zgodnie z par.27 MSR 39 na dzień bilansowy jednostka gospodarcza ujmuje 
w sprawozdaniu finansowym składniki aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych wtedy 
i tylko wtedy, gdy stała się stroną umowy tego instrumentu. Stowarzyszenie ujmuje w bilansie 
wszystkie umowne prawa lub obowiązki wynikające z instrumentów finansowych, odpowiednio 
jako aktywa lub zobowiązania. Chodzi tu oczywiście o typowe należności i zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług, które ujmuje się w sprawozdaniu w momencie, gdy przynajmniej jedna ze stron 
zrealizuje postanowienia porozumienia, co spowoduje, że nabierze ona prawa do otrzymania 
składnika aktywów lub stanie się zobligowana do przekazania składnika aktywów. Jednostka 
klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do następujących kategorii:

a) Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym zaliczone do aktywów instrumenty 
pochodne,  nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z 
krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych, lub aktywa o 
krótkim czasie trwania nabytego instrumentu, a także inne składniki portfela, co do których 
jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści 
ekonomicznych.

b) Aktywa finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności. Są to aktywa 
finansowe o określonych lub możliwych do określenia płatnościach lub ustalonym terminie 
zapadalności, które jednostka gospodarcza zamierza i jest w stanie utrzymać w posiadaniu 
do terminu zapadalności. Instrument finansowy może zostać zaliczony do tej kategorii 
instrumentów jeżeli nie jest spełniony żaden z poniższych warunków:

(a) Jednostka zamierza utrzymywać składnik aktywów finansowych przez czas 
nieokreślony

(b) Jednostka jest gotowa sprzedać składnik aktywów finansowych w reakcji na zmiany 
rynkowych stóp procentowych, zmiany stopnia zagrożenia ryzykiem itp

(c) Emitent posiada prawo do rozliczenia składnika aktywów finansowych w wysokości 
znacznie niższej od jego zamortyzowanego kosztu. W przypadku aktywów 
finansowych o ustalonym terminie zapadalności Stowarzyszenie dokonuje wyceny 
w wysokości zamortyzowanego kosztu (ceny nabycia) stosując metodę efektywnej 
stopy procentowej.

c) Kredyty i pożyczki udzielone przez jednostkę i wierzytelności własne jednostki. Są to 
aktywa finansowe wytworzone przez jednostkę gospodarczą poprzez dostarczenie pieniędzy, 
towarów lub realizację usług na rzecz dłużnika. 

d) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to instrumenty nie spełniające warunków 
zaliczenia do innych kategorii aktywów finansowych. W momencie początkowego ujęcia 
składników aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych Stowarzyszenie wycenia je 
w wysokości kosztu (w cenie nabycia), czyli w wartości godziwej uiszczonej zapłaty 
(w przypadku składnika aktywów) lub otrzymanej zapłaty (w przypadku zobowiązania). 
Wycena według wartości godziwej odbywa się dopiero w drugim etapie wyceny, czyli przy 
"wycenie aktywów finansowych w terminie późniejszym".Wartość godziwa stosowana jest 
głównie w odniesieniu do aktywów przeznaczonych do obrotu, do których między innymi 
zaliczamy wszystkie instrumenty pochodne oraz przeznaczonych do sprzedaży. Natomiast 
aktywa finansowe bez ustalonego terminu zapadalności należy wycenić w wysokości kosztu 
(ceny nabycia).Wycenia się je nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego 



w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej, bez jej pomniejszenia o koszty transakcji, jakie 
jednostka poniosłaby zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z innych 
przyczyn, chyba że wysokość tych kosztów byłaby znacząca. Skutki przeszacowania 
aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży 
i wycenianych w wartości godziwej, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych, wykazuje się:

(a) zyski lub straty z przeszacowania zalicza się do przychodów lub kosztów 
finansowych okresu w którym nastąpiło przeszacowanie, albo

(b) zyski lub straty z przeszacowania odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny.
Gdy wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona, aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaży wycenia się w skorygowanej cenie nabycia. Skutki 
przeszacowania, jak również pozostałe różnice ustalone na dzień ich wyłączenia 
z ksiąg rachunkowych, zalicza się wówczas odpowiednio do przychodów lub 
kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło 
przeszacowanie.

e) Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wycenia się nie później 
niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia. 
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze 
zobowiązań wycenia się w wartości godziwej.

f) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Poszczególne grupy zapasów są wycenianie w następujący sposób:

Materiały cena zakupu

Półprodukty i 
produkty w toku

koszt wytworzenia

Produkty gotowe koszt wytworzenia
Towary cena zakupu

Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów:
(a) wynikających z niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat  produkcyjnych,
(b) ogólnego zarządu, nie związanych z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, 

w jakich się znajduje na dzień wyceny,
(c) magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych 

kosztów jest niezbędne w procesie produkcji sprzedaży produktów.
W sytuacjach uzasadnionych niezbędnym, przygotowaniem towaru lub produktu do 
sprzedaży bądź długim okresem wytwarzania produktu, cenę nabycia lub koszt wytworzenia 
zwiększa się o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu 
towarów lub produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź wytworzenia 
i związanych z nimi różnic kursowych, pomniejszone o przychody z tego tytułu.
Odpisy  aktualizujące  wartość  rzeczowych  składników  majątku  obrotowego  dokonane  
w  związku  z  trwałą  utratą  ich  wartości  lub  spowodowane  wyceną  doprowadzającą  ich 
wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania, pomniejszają wartość pozycji w 
bilansie i zalicza się je odpowiednio do  pozostałych kosztów operacyjnych. 
Stosując metody rozchodu- składnik aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych 
składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła).

g) Koszty wytworzenia nie zakończonej usługi wykonywanej na podstawie długotrwałych 
umów obejmują koszty poniesione od dnia zawarcia odpowiedniej umowy do dnia 
bilansowego. Koszty poniesione przed zawarciem umowy związane z realizacją jej 
przedmiotu, zaliczane są do aktywów, jeżeli pokrycie w przyszłości tych kosztów 
przychodami uzyskanymi od zamawiającego jest prawdopodobne. Przychody z wykonania 
nie zakończonej usługi, w tym budowlanej objętej umową, w okresie realizacji dłuższym niż 
6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się na dzień bilansowy 
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten można ustalić w sposób 
wiarygodny.

h) Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej 
wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).Należności wyrażone w walutach obcych 



wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, 
z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla 
danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe od należności 
wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się 
odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. 
W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub 
ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i 
prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).

i) Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych 
wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, 
z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla 
danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

j) Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione 
dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. W tej pozycji ujmowana jest nadwyżka 
przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi z tytułu realizacji kontraktów 
długoterminowych.

k) Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej 
według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu stowarzyszenia.

(a) Kapitał zakładowy fundacji wykazuje się w wysokości określonej w statucie 
i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady 
kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

(b) Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału 
rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej 
ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów 
emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.

(c) Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie 
ujemnej w kapitale własnym.

(d) Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał 
powstały jako skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych a ostatnia aktualizacja 
przeprowadzona była na dzień 1 stycznia 1995 roku. W przypadku zbycia lub 
likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji 
wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości 
aktywów trwałych, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał 
z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku 
trwałego.

(e) Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki 
przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost 
ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 
zmniejszają, do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał 
(fundusz) z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio 
przeszacowanej, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była rozliczona do dnia 
wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną 
uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu 
sprawozdawczego.

l) Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe 
zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. 
Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów 
finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe 
zobowiązania się wiążą. Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:

(a) straty z transakcji gospodarczych w toku,
(b) udzielone gwarancje i poręczenia,
(c) skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego,
(d) przyszłe świadczenia pracownicze - nagrody jubileuszowe,
(e) odprawy emerytalno-rentowe,przyszłe zobowiązania związane z restrukturyzacją.

Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są na bazie memoriałowej 
w oparciu o niezależne obliczenia aktuarialne / w oparciu o własne szacunki/.

m) Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem 



zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż 
środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe - które 
wycenia się według wartości godziwej. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od 
daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, 
wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako 
krótkoterminowe. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień 
bilansowy po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta 
jednostka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez 
Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych 
w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: 
ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych 
przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia 
towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. 

n) Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości 
prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się:

(a) rezerwę z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi,
(b) wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, 

a na mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania,
(c) koszty z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń,
(d) wartość niewykorzystanych urlopów pracowniczych,
(e) koszty wynagrodzeń wypłaconych po zakończeniu roku, dotyczące roku 

poprzedniego.
o) Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady 

ostrożności, obejmują w szczególności:
(a) równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu 

świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
(b) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków 

trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, 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 lub kosztów prac 
rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,

(c) ujemną wartość firmy,
(d) nadwyżkę zafakturowanych przychodów nad zarachowanymi dotycząca 

kontraktów długoterminowych (jeśli takie kontrakty są realizowane)
7. Przychody - Przychody obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty brutto ujmowane 

w okresach, których dotyczą.
8. Koszty – Stowarzyszenie prowadzi koszty w układzie rodzajowym .
9. Na wynik finansowy Stowarzyszenia wpływają ponadto:

a) pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością LGD 
w zakresie m.in. zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji 
wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, 
i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,

b) przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia 
inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad 
ujemnymi,

c) Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości 
inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,

d) Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia  zdarzeń nie 
związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia stowarzyszenia poza jego działalnością 
operacyjną.



Dodatkowe informacje i objaśnienia - informacja 
dodatkowa cz. II

 
Dane o strukturze własności kapitału podstawowego 

1. Kapitał podstawowy ogółem z tego :
a) fundusz statutowy Stowarzyszenia                                                            -       0,00 zł
b) Należne wpłaty na kapitał podstawowy                                                    –       0,00.zł
c) Kapitał (fundusz) zapasowy                                                                       -       0,00 zł
d) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                                                        - 0,00 zł
e) Rozliczenie wyniku finansowego                                                               -       0,00 zł
f) Odpisy z wyniku finansowego bież roku obrotowego                               -       0,00 zł
g) wynik finansowy z roku bieżącego to zysk                                              -  7.854,50 zł

2. Propozycje co do sposobu podziału zysku -  przeznaczenie na cele statutowe .
  
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów
1. Rodzaje działalności – działalność statutowa
2. Przychody netto z działalności ogółem:                                                                35.864,30 zł
3. Struktura terytorialna przychodów:

a) kraj
(a) powiat puławski

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł

źródła przychodów: wartość Stosunek procentowy

Składki członkowskie 35.864,30 zł 100%
Zapisy, Spadek

Darowizna
Środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym 

z budżetu państwa i budżetu gminy
Odpłatnych świadczeń realizowanych przez 

fundację w ramach celów statutowych
Razem         35.864,30 zł 100%

  
Pozostałe przychody:

1. Finansowe-                                                                                                                   29,41 zł

a) z tyt. odsetek z konta bankowego

W roku 2008 Stowarzyszenie osiągnęło łączne przychody w wysokości –                 35.893,71 zł



Informacja o poniesionych kosztach 

Nazwa kosztów kwota
Usługi obce: 4.784,75

W tym:
Usługi pocztowe 478,15

Usługi księgowe - doradcze 4.270,00
Dzierżawy 36,60

Opłaty sądowe i lokalne 1.962,68
Wynagrodzenia 16.000,00

Pozostałe wydatki 5.291,78
W tym:

Wykonanie banerów do rollupów 335,50
Wykonanie pieczątek 252,00

Wykonanie ulotek 622,80
Wykonanie witryny internetowej 3.660,00

Obsługa spotkań, zebrań i konferencji 277,51
Prowizje bankowe 143,97

Łączne koszty działalności operacyjnej 28.039,21

 Podział kosztów według funkcji:

Nazwa kosztów wg “5” kwota
Koszty ogólne działalności statutowej 19.450,49
Koszty administracyjne 8.588,72
Razem: 28.039,21

Wynik finansowy to zysk w wysokości                                                          -                  7.854,50 zł



Pozostałe informacje:

1. Stowarzyszenie posiada środki obrotowe :      - 9.330,90 zł
a) na rachunku bankowym w wysokości    -                 9.310,65 zł
b) oraz w kasie w wysokości            -               20,25 zł

2. Rozrachunki wobec dostawców krajowych wynoszą:-     818,40zł
a) bieżące zobowiązanie wobec Pana Pacholik Zbigniew -             208,40zł 
b) bieżące zobowiązanie wobec Biura Usług Księgowych -     610,00zł

3. Rozrachunki publiczno- prawne wynoszą -                                                                658,00zł
a) z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń –      298,00zł
b) z tytułu składek ZUS –      360,00zł 

4. W roku 2008 Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i nie zaciągnęło 
innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

5. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie 
uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: nie dotyczy.

6. Stowarzyszenie  LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY PIERŚCIEŃ” rozpoczęło 
działalność w roku 2008, w związku z powyższym – brak jest danych z lat poprzednich do 
celów porównawczych.

               Osoba, której powierzono                   Prezes Zarządu
            prowadzenie ksiąg rachunkowych

      ........................      ................................   ............................      .................................
              data                                  podpis                           data           podpis


