
UCHWAŁA NR W/I/02/20 
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  

Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 
 Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi  

z dnia 05 marca 2020 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 

 

Na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia uchwala się co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2019 r., w skład którego wchodzi: 

1. Bilans za 2019 rok.  

2. Rachunek zysków i strat za 2019 rok. 

3. Informacja Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi za 
rok obrotowy 2019. 

stanowiące załączniki do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia. 

 

 

 

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  

N.A.R.E.W. -Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi 

 

……………………….………………………………………………….………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik do uchwały nr W/I/02/20 
WZC z dnia 05.03.2020 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
ZA 2019R. 

 
 
 
 

 
STOWARZYSZENIE  

N.A.R.E.W.  
– NARWIAŃSKA AKCJA ROZWOJU  

EKONOMICZNEGO WSI 
 
 
 
 

TUROŚŃ KOŚCIELNA 2020 
 
 
 



BILANS 
sporządzony na dzień 31.12.2019r. 

 

Aktywa 
Stan na 

początek 
roku 

Stan na 
koniec roku 

Pasywa 
Stan na 

początek 
roku 

Stan na 
koniec roku 

A. Aktywa trwałe        9 618,95             1 424,75     A. Fundusze własne     338 041,25         353 128,20     

I. 
Wartości niematerialne i 
prawne 

       4 844,15             1 424,75     I. Fundusz statutowy     300 804,59         338 041,25     

II. Rzeczowe aktywa trwałe        4 774,80                      -       II. Pozostałe fundusze                  -                        -       

III. 
Należności 
długoterminowe 

                 -                        -       III. 
Zysk (strata) z lat 
ubiegłych 

                 -                        -       

IV. 
Inwestycje 
długoterminowe 

                 -                        -       IV. Zysk (strata) netto       37 236,66           15 086,95     

V. 
Długoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe 

                 -                        -       B 
Zobowiązania i rezerwy 
na zobowiązania 

    295 972,00         869 719,50     

B. Aktywa obrotowe     624 394,30      1 221 422,95     I. 
Rezerwy na 
zobowiązania 

                 -                        -       

I. Zapasy                  -                        -       II. 
Zobowiązania 
długoterminowe 

                 -                        -       

II. 
Należności 
krótkoterminowe 

          224,50                      -       III. 
Zobowiązania 
krótkoterminowe 

        1 263,24               825,10     

III. 
Inwestycje 
krótkoterminowe 

    568 620,03      1 196 422,95     IV. 
Rozliczenia 
międzyokresowe 

    294 708,76         868 894,40     

IV. 
Krótkoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe 

      55 549,77           25 000,00       Suma pasywów     634 013,25      1 222 847,70     

C. 
Należne wpłaty na 
fundusz statutowy 

                 -                        -               

  Suma aktywów     634 013,25      1 222 847,70             

 

Turośń Kościelna, dnia 12.02.2020r.



 

 
 
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
sporządzony na dzień 31.12.2019r. 

 

Wyszczególnienie 
Stan na 

początek roku 
Stan na 

koniec roku 

A. Przychody z działalności statutowej      36 751,20          52 127,60     

I. 
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

                 -                        -       

II. 
Przychody z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

                 -                        -       

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej      36 751,20          52 127,60     

B. Koszty działalności statutowej                  -            38 525,01     

I. 
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

                 -                        -       

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego                  -                        -       

III. Koszty pozostałej działalności statutowej                  -            38 525,01     

C. Zysk (strata) z działalności statutowej      36 751,20          13 602,59     

D. Przychody z działalności gospodarczej                  -                        -       

E, Koszty działalności gospodarczej                  -                        -       

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej                  -                        -       

G. Koszty ogólnego zarządu        2 525,76            1 841,08     

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej      34 225,44          11 761,51     

I. Pozostałe przychody operacyjne      332 058,20         390 896,87     

J. Pozostałe koszty operacyjne     332 058,20         390 896,87     

K. Przychody finansowe        3 020,25            3 325,44     

L. Koszty finansowe              9,03                      -       

M. Zysk (strata) brutto      37 236,66          15 086,95     

N. Podatek dochodowy                  -                        -       

O. Zysk (strata) netto      37 236,66          15 086,95     

 

Turośń Kościelna, dnia 12.02.2020r. 



 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2019 
STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W. – NARWIAŃSKA AKCJA ROZWOJU EKONOMICZNEGO WSI 

 
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo 

ewidencji 
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, 18-106 Turośń 
Kościelna, ul. Lipowa 4 
Sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 
Data wpisu: 13.03.2006 r. 
Numer w ewidencji: 0000252668 

 

2. Wskazanie czasu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony 
Okres trwania działalności jest nieograniczony. 
 

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym  
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  
 

 

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności 

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co 
najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych 
zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności. 
 

5. 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.  

1. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także 
amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego:  
a. Do środków trwałych przyjmuje się składniki majątku spełniające definicję ustawową, których 

wartość dodatkowo jest wyższa niż 10 000,00 zł.  
b. Środki trwałe amortyzowane są w oparciu o przewidywany okres ich użytkowania.  
c. Do wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się składniki majątku spełniające definicję 

ustawową, których wartość dodatkowo jest wyższa niż 10 000,00 zł. W przypadku gdy 
wartość składnika majątku nie przekracza wartości 10 000,00 zł, jednostka zalicza je do 
kosztów operacyjnych w momencie przyjęcia do używania.  

d. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są w oparciu o przewidywany okres ich 
użytkowania.  

e. Zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu.  
f. Półprodukty i produkcja w toku wyceniane są w ciągu roku w sposób następujący:  

− umowy o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy- zgodnie z art. 34a ustawy o 
rachunkowości,  

− umowy o okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy- zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy o 
rachunkowości.  

g. Zapasy towarów wycenia się według ceny zakupu. 
h. Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje inne niż środki trwałe oraz wartości 

niematerialne i prawne zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia, 
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  

i. Należności wykazywane są w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpis 
aktualizujący ich wartość.  

j. Odpisy aktualizujące tworzy się według następujących zasad: jednostka dokonuje 
indywidualnej oceny ryzyka nieściągalności poszczególnych pozycji należności i na tej 
podstawie ustala wartość koniecznego odpisu dla należności.  



 

k. Rezerwy na przewidywane koszty do poniesienia w przyszłości, wynikające ze zdarzeń 
dotyczących roku obrotowego tworzone są w ciężar odpowiednich kosztów działalności 
operacyjnej lub finansowej albo w ciężar strat nadzwyczajnych, zgodnie z ich charakterem  
i w sposób określony w Krajowym Standardzie Rachunkowości numer 6.  

2. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy  
o Rachunkowości.  

3. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.  
4. Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych oraz 

zestawienia zmian w kapitale własnym.  
5. Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowemu badaniu i ogłaszaniu, o którym mowa w 

art. 64 ustawy o rachunkowości.  
6. W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazała zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 

ekonomiczną. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i 
przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami 
memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.  

7. Jednostka podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Nie tworzy 
rezerwy na odroczony podatek dochodowy i aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. 

8. Wycena pozostałych aktywów i pasywów  
a) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w 

bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości.  

b) Wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od 
kredytów za okres budowy środka trwałego, zaś zmniejszają odpisy z tytułu trwałej utraty 
jego wartości.  

c) Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad obowiązujących dla środków 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów 
wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz 
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  

d) Zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu a ich ewidencja prowadzona jest metodą 
ilościowo-wartościową. Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałów biurowych. Ich zakup 
obciąża bezpośrednio koszty działalności. Zapasy materiałów nie podlegają 
przeterminowaniu. 

e) Inwestycje krótkoterminowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny 
(wartości) rynkowej albo według ceny nabycia, w zależności od tego, która z nich jest niższa; 
natomiast inwestycje krótkoterminowe, dla których brak jest aktualnej ceny rynkowej 
wycenia się według wartości godziwej. 

f) Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Jednostka nie 
tworzy odpisów aktualizujących wartość należności. Należności przedawnione odpisywane są 
w koszty w miesiącu, w którym nastąpiło przedawnienie. 

g) Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Nominalne zobowiązania 
powiększa się o odsetki należne na dzień bilansowy tylko wówczas, gdy Jednostka ma 
pewność że wystąpi konieczność zapłaty tych odsetek.  

h) Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania 
aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, 
wycenia się według wartości godziwej.  

i) Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 
j) Fundusz statutowy oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej. 
k) Jednostka nie tworzy rezerw i odpisów aktualizujących wartość aktywów i pasywów.  

9. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych.  
a) Wycena na dzień bilansowy:  

− Wyrażone w walutach obcych aktywa (z wyłączeniem udziałów w jednostkach 
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) wycenia się na dzień 
bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty 



 

przez Narodowy Bank Polski. Wyrażone w walutach obcych pasywa wycenia się na dzień 
bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty 
przez Narodowy Bank Polski.  

b) Wycena w ciągu roku obrotowego: 

− Operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań 
wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka. 
Pozostałe operacje wycenia się po obowiązującym na dzień przeprowadzenia operacji 
średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP. 

10. Sposób ustalenia wyniku finansowego i sporządzenia sprawozdania finansowego  
a) Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o 

rachunkowości.  
b) Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.  
c) W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazała zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 

ekonomiczną. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie 
osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty 
zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej 
wyceny.  

d) Jednostka podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Nie 
tworzy rezerwy na odroczony podatek dochodowy i aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. 

 
 
 
 



 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

 
1. Kwota  wszelkich  zobowiązań  finansowych,  w tym  z tytułu  dłużnych  instrumentów  

finansowych, gwarancji  i poręczeń  lub  zobowiązań  warunkowych  nieuwzględnionych  
w bilansie,  ze  wskazaniem charakteru   i formy   wierzytelności  zabezpieczonych  
rzeczowo. 

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na dzień 31.12.2019r. 
posiada krótkoterminowe zobowiązania finansowe w łącznej kwocie 825,10 zł z następujących 
tytułów: 

- dostaw i usług – 823,10 zł 

- rozrachunków publiczno-prawnych – 3,00 zł 
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. nie posiada natomiast zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów  
finansowych, gwarancji  i poręczeń oraz zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych  w bilansie, 
nie posiada także zobowiązań dotyczących emerytur oraz jednostek powiązanych lub 
stowarzyszonych. 
 

2. Kwota   zaliczek   i kredytów  udzielonych  członkom  organów  administrujących,  
zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz 
wszelkich kwot spłaconych, odpisanych  lub  umorzonych,  a także  zobowiązań  zaciągniętych  
w ich  imieniu  tytułem  gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty 
ogółem dla każdej kategorii. 

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi nie udzieliło pożyczki   
ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów zarządzających i nadzorujących. 

 
 

3. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:  

− wartość gruntów użytkowanych wieczyście – nie występują,  

− wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na 
podstawie najmu, dzierżawy, innych umów – nie występują, 

− wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu 
uzyskania prawa własności budynków i budowli– nie występują. 

 

4. Struktura zrealizowanych przychodów według ich źródeł, w tym wymaganych statutem:  
 

Wyszczególnienie 

Przychody za rok: 

poprzedni obrotowy 

kwota % struktury kwota % struktury 

Przychody razem             371 829,65                         100,00                 446 349,91                         100,00     

Przychody z nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego 

                              -                                     -                                     -                                     -       

Przychody z odpłatnej działalności 
pożytku publicznego 

                              -                                     -                                     -                                     -       

Przychody z pozostałej działalności 
statutowej 

               36 751,20                              9,88                    52 127,60                           11,68     

Przychody z działalności 
gospodarczej 

                              -                                     -                                     -                                     -       

Pozostałe przychody operacyjne              332 058,20                           89,30                 390 896,87                           87,58     

Przychody finansowe                  3 020,25                              0,81                      3 325,44                              0,75     

 
 
 
 



 

5. Struktura kosztów działalności statutowej określonej statutem oraz kosztów 
administracyjnych: 

Wyszczególnienie 

Koszty za rok: 

poprzedni obrotowy 

kwota % struktury kwota % struktury 

Koszty razem             334 592,99                         100,00                 431 262,96                         100,00     

Koszty nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego 

                              -                                     -                                     -                                     -       

Koszty odpłatnej działalności 
pożytku publicznego 

                              -                                     -                                     -                                     -       

Koszty pozostałej działalności 
statutowej 

                              -                                     -                      30 549,77                              7,08     

Koszty działalności gospodarczej                               -                                     -                                     -                                     -       

Koszty ogólnego zarządu                  2 525,76                              0,75                      9 816,32                              2,28     

Pozostałe koszty operacyjne             332 058,20                           99,24                 390 896,87                           90,64     

Koszty finansowe                          9,03                              0,00                                   -                                     -       
 

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego. 
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2018r. nadwyżkę przychodów 
nad kosztami (zysk) zaliczono na poczet funduszu statutowego. W związku z powyższym fundusz 
statutowy Stowarzyszenia zwiększył się do kwoty 338041,25 zł. 

7. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu – Stowarzyszenie w 2019r. 
zatrudniało średniorocznie czterech pracowników na umowy o pracę, zawierano także umowy 
cywilnoprawne. 

8. W roku obrachunkowym nie dokonywano zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny 
oraz zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, które miałoby istotny wpływ na 
sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy. 

9. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych 
osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących 
spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy – nie wystąpiły. 

10. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych 
w sprawozdaniu finansowym – nie wystąpiły. 

 

Turośń Kościelna, dnia 12.02.2020



 

 

 


