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1. Nazwa i adręs organizacji:
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZIEMI

ŚwrncxrEJ''INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI''
ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie

2 " Stowarzyszenie nie posiada wyodrębnionych jednostek organizacyjnych
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 9I33Z działalność pozostałych

or ganizacji członkowski ch, gdzie indzi ej ni e skiasy fi kowana
4" Dane o wpisie do rejestru: wpis Stowarzyszenia został dokonany przez Sąd Rejonowy

w Bydgoszczy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14.06.2002 r. Nr
KRS - 0000118319, Nr REGON: A92978056

5. Członkami załządu stowarzyszenia są
Zdziaław Plewa _ Prezes
Grzegorz Dudzik - V-ce Prezes
Wojciech Wyborski

6. Cele statutowe organizacji to:
- wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości oraz

wiełofunkcyj ne go rozwoj u obszarów wiej skich
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i

zagr ożony ch zwolnien iem z pracy
- dziaŁalnaść wspomagającatechnicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo

or g anizacj e p ozar ządow e
1 . Czas trwania orgarńzacji nie jest Oznaczony.
8. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres roku obrotowego od 01"01.2010 r. do

31.12"2010 r.

9. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zał'aŻeniu kontynuowania
działalnościptzezorganizację przez co najmniej 12 miesięcy i dłuzej.
Nie sąnarn znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożefl
dla kontynuowania działalności przez organizacj ę'

10. Przyjęte przez stowarzyszenie zasady rachunkowości.

o dla rzeczowch składników obrotowych, gdzie ustawa o rachunkowości
pozostawiajednostce swobodę wyboru' wartość nabytych materiałów w całości
odpisywana jest w koszty w dacie zakupu, pozostałe na dzień bilansowy zapasy
wycenia się według cen zakupu"
l Produkty _ produkcja w toku i produkty gotowe nie występują.
oAktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niŻ na dzień bilansowy w sposób

następujący:
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia,
pomniej szone o odpisy urnorzeniowe,
- środki trwałe w budowie _ w wysokości ogółu kosztów pozostających w
bezpośrednim zwią7ku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z
tytułu trwałej utraty wartoŚci
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych _ według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia nie vłyŻszych od cen ich sprzedaŻy netto na dzień finansowy,
- należności _ w kwocie wymagającej zapłaty
- zobowiryania - w kwocie wymaganej zapłaty



- rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartoŚci,
- kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej

o Przyj ęte zasady klasyfi kacj i zdarzeń na rok 20 1 0

- do ewidencji kosztów stosuje się zespół kont nr 4 ,'Koszty według typów
działalności i ich tozliczenię" oraz zespół 5 ,,Koszty według typów działalności i ich
rozliczenie''. Do przeksięgowań służy konto 490
- wydatki na składniki majątku, których wartość nie przekracza kwoty 3500,00 zł
arnortyzowane sąjednorazowo i zaliczane są do kosztów uzyskania w miesiącu
oddania ich do użytku.
-składniki majątku, których wartość początkowaprzeWacza kwotę 3500,00 zł
zaliczane sąw koszty przy pomocy planowanego rozłożenia ich wartości na okres
amortyzacji. Amortyzacja wszystkich Środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prarłnych, dokonywana jest metodą liniową' Przy ustaleniu okresu
amortyzacji araz stawki rocznej stosuje się zasady określone w ustawie o podatku
dochodowyrn od osób prawnych,
- w organizacji prowadzony jest gotówkowy system dlarozliczeń bieżących o niskiej
wartości orazd|awypłat zaliczeknp. na delegacje" Ruch gotówki ujmowany jest w
raporcie kasowyrn r ozliczanym dzi ennie
_ rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie kalkulacyjnym.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego, w zwiryku z czym
wyodrębniane sąprzychody i koszty dotyczące odpłatnej i nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego" Ponadto Stowarzyszenie prowadzi działalnaść gospodarcząw
zakresie wspomagająeym działalność pożytku publicznego, w celu pozyskania
dodatkowych środków na real izow anie działalno śc i statutowej .

DoDATKowE INFoRMACJE I oBJAŚNIENIA

l. Szczegółowy zakres zmian grup rodzajowych środków trwałych i ich umorzeń
stawia ooniŻszatabela

Lp. Grupa składników
maiatkowvch

Stan na
początek roku

Zwiększenia *
Zmnieiszenia -

Stan na koniec
roku

U r ządzenia techni czne i
maszyny

a) wartośó początkowa
b) umorzenia
c) wartość netto

73635,97
69089,50

4546,47
1472,04

v3 635,97
70 561,50
3 474,47

2 Budynki, lokale i obiekty
(inwestycja w obcym środku
trwałym)

a) wartość początkowa
b) umorzenia
c) wartość netto

8 428,98
5 033,1 I

3 395,87
- 842.88

8 428,98
5 875,99
2 ss2.99

#+



J Pozostałe Środki trwałe
a) wartość początkowa
b) umorzenia
c) wartośó netto

29 90334
29 90334

0,00

+ 0,00
- 0,00

29 903,30
29 903,30

0"00

4 Wartości niematerialne i
prawne
a)wartośó początkowa
b) umorzenie
c) wartość netto

4 97A,00
4 970,04

0,00

+ 0,00
- 0"00

4 970,44
4 970,40

0"00

5 ogółem
a) wartość początkowa
b) umorzenie
c) wartość netto

I 16 938,25
108 995,91

7 942,34
2 31,4,88

116 938,25
i11310,79

5 627 "46

2. Stowarzyszenie wyposaŻone zostało w pomieszczenia Gminy Świecie i Powiatu
Świeckiego do wykonywania w nich załoŻonych statutem celów.

3. Zobowiązulia wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania własności budynków i budowli - nie występują

4. Kapitał Stowarzyszenia tworzony jest z wypracowanego z działałności gospodarczej
zysku, dotacji i składek członków

5. Stowarzyszenie osiągnęło w 2010 roku dodatni wynik finansowy w wysokości
15 785,35 złnadziałalności statutowej. Struktura wyniku przedstawia się następująco:
- zysk na działalności gospodarczej: + 1 10 872,20
- strata na działalności pożytku publicznego : - 26 93I,34
- koszy ogÓlnego zarządu nie znajdujące pokrycia bezpoŚrednio w działalnoŚci
pożytku publicznego: 47 976,90

- wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych (18 375,47 zł _ ujemny
wynik finansowy roku 2009)- 18 375,47 zł
- wynik na operacjach finansowych: - 1803,14

110 872,20 -26 931,34 - 47 976,90 - 18 375,47 - I 803,1 4 : 15 785,35
Proponuje się' by dodatni wynik finansowy zwięksrył przychody statutowe

roku następnego"
6" Rezerwy na przewidywane koszty i straty _ występują w rłysokoŚci 7 036,88 zł jako

rozliezenia międzyokresowe _ koszty dotyczące roku 2010, dokumenty zakupu z roku
2411.

v. odpisy aktualizacyjne należności * nie wystąpiły
8' Rozliczenia międzyokresowe bieme _ dotycząkosztów zafakturowanych w

następnym roku _ kwota 7 036,88 zł (ujęto je w pozycji rezerw).
9. Rozliczenia międzyokresowe przyctrodów dotyczą

- nie wydatkowanej do końca 20l0 roku dotacji w ramach projektu,,Wiejskie Mini
Inkubatory PrzedsiębiorczoŚci II edycja'' w kwocie 4l0 537,83 środki powyższe
zostanąaktywowane w 2011 roku

l0. Zobowiązanla sąbieżące i obejmują:
- zobowią.zania wobec dostawców: 550,34
- zobowiązania publiczna _ pralvne (wobec US z ty'tułu podatków ):2 344,28
- zobowiązaniaztytułu kredytu odnawialnego w koncie podstawowym: 4 699,73
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu nie rozliczonychza|iczek - 4'54

ń'l,



l 1. Zobowiązana warunkowe, gwarancje, poręczenia _ nie występują

II

l.Struktura tzęczowa przychodów netto przedstawia się następująco:

2. Środki trwałe nie były aktuałizowane
3. W pozycji zapasy została wykazana wartość przychodów zafakturowanych w

następnym roku, a dotyczących roku 2010 _ 5 240,7a zł
4. Należności sąbieżące i dotycząodbiorców usług, nie występująnależności budżetowe
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe _ nie występują
6. Nie występuje działalnośÓ zaniechana w roku obrotowym
7 . Rozliczenie pozycji rózniących wynik podatkowy od wyniku bilansowego:

a) poz.27 dek|araĄi CIT8 w wysokoŚci l 032 574,52 stanowią kwoty:
- 951 449,31 przychody wykazane w rachunku zysków i Strat

- 81 125,21 szacuŃowa wartość czynszuuŻyczonego Stowarzyszeniu budynku
b) Łączne koszty organizacji wynoszą 935 663,96zł i składają się na nie następujące

składniki:
- kup działalności gospodarczej _ 50 989,68 zł
- koszty zarządu całoksaałtem organizacji _ 47 976,90 zł
- koszty pożytku publicznego _ 815 747,58 zł

Lp. Wyszczegolnienie Przychody
ogółem

Struktura oń

I Przychody z działalności gosp. (najem, media, usługi
f,rnansowe)

l6l 861,88 17,01

2 Przychody z odpłatnej działalności pożytku
publicznego (usługi biurowe i doradcze oraz usługi
edukacvine)

7 358,45 a,J7

1J Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego, w tym
- dotacja na projekt Wiejskie Mini Inkubatory
Przedsiębiorczości''
- dotacja na projekt Wiejskie Mini Inkubatory
Przedsiębiorczości II edycja
- refakturowanie dostępu do Internetu dla świetlicy
we Wiagu
- darowizny pieniężne z Ęrtułu ,,Iyo"
- składki stafutowe

- międzyokresowe rozl. Grantu na GCI

706 457,79

192 612,7r

511728,54

078,00
584,30
140,00
314.24

74,25

5 Dotacie zbudŻetu sminv i oowiatu 75 000,00 7,88
6 Przychody finansowe (odsetki) 771 ,19 0,09

Razem 95r 449"31 r)a %

ń,J,



- pozostałe koszty operacyjne _ 18 375,47 zł
- koszty finansowe _2 574,33 zł

W celu uzyskania kosztów podatkowych od podanej .uqvżei kwoty kosztÓw organizacji
odjęto:

- wydatki poniesione w ramach realizacji zadan statutowych, które zostały
pokryte, bądźzvłrócone min. w formach dotacji i grantów_ 780 l88,l0 zł

- pozostałe wydatki nie stanowiące kup zgodnie z ustawąo pdop _ |9 635,67 zł
8. Rachunek wyników sporządzono w wariancie kalkulacyjnym"
9' Jednostka nie wykonywała środków trwałych na własne potrzeby
10. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe _ nie wystąpiły
1 1. Zyski nadzvłyczajne i straty nadzwyczajne _ nie wystąpiły
l2. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych _ nie występuje.
l3. W roku 20l0 kontynuowano ręalizację projektu w ramach działania 6.2 PoKL pt'

,,Wiejskie Mini IŃubatory Przedsiębiorczości''" Projekt opiewa nałączna kwotę
1 198 047,80 dofinansowania, które to środki pochodząz Europejskiego Funduszu
Społecznego zgodnie z Narodową Strategia SpÓjności na lata 2007-2013" W okresie
sprawozdawczym Stow arzy szenie zrea|izow ało kwotę proj ektu w wysoko ści
|92 612,91zł , natomiast wszelkie koszty niekwalifikowane zostały pokryte przez
stowarzyszenie środkami pozyskanymi z innych żródeł, szczególnie z działalności
gospodarczej' od lipca 20l0 r. rozpoczęto realizację kolejnej edycji projektu

,,Wiejskie Mini Inkubatory Przedsiębiorczości'' w ramach działania 6.2 Po KL,
projekt opiewa nałącznąkwotę 1 981 092,24 zł natomiast w okresie
sprawozdawczym zrealizowano 51 1 728,54 zł.

III

Stowarzyszenie nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

I\

Przeciętne roczne zatrudnięnie w roku obrotowym w przeliczeniu na etaty wynosiło
5,5 osób

osoby zarządzające Stowarzyszeniem (zarząd) nie otrzymywały Z tego tytułu
rłynagrodzenia z tytułu umów o pracę" Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
pracowników admini stracyj n ych or az r ealizującyc h odpłatną i ni eodpłatną
działalnoŚć pożytku publ iczne go ni e prze k r aczała Średni ej kraj owej .

Stowarzyszenie nie wypłaca wynagrodzeh z zysku (działalnośÓ 
'onon 

profit'')"
osobom zarządzającym nie udzielano poŻyczek.

V

Sporządzone sprawozdanie nię zawiera zdarzeń dotyczących lat ubiegłych'
Po dniu bilansowym nie zaistniały zdarzenianie uwzględnione w sprawozdaniu
finansorłym"

l"

2"

3"

4.

1.

2"
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3. W roku obrotowym nie dokonywano zmian zasadrachunkowości.

VI

Jednostka nie prowadziła wspólnych przedsięwzięć, nie dokonywała transakcji z jednostkami
powiąanymi araz nie sporządzała transakcji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

VII, VIII, IX

Zagadnienia objęte w tych ustępach nie występują.

Świecie, dnia 28.a2.201,1 r.

Podpis sporządzaj ącego
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Uzupełnienie informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego
za 2010 rak

W pkt. 5 uzupełnia się informacj ę o prze7rtaczeniu wyniku finansowego:

Proponuje się, aby dodatni wynik finansowy zwiększył prrychody statutowe
roku następnego z przeznaczeniem na fi nansowanie działalności pożytku
publicznego.

Oraz dopisuje się zdanie:

Środki pozyskane z 1'oń w kwocie 584,30 zł zostaĘ przeznaczone na
fi nansow anie dz\ałalno śc i p ożytku pub 1 i cme go.


