
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

z siedzibą w Olsztynie

ul. Lubelska 43 A

za rok obrotowy 2014

1.  Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza  funkcjonuje  jako  samorząd  rolniczy.  Podstawą 
funkcjonowania samorządu rolniczego w Polsce jest ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o 
izbach rolniczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1079).
Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:

- osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów 
o podatku rolnym

-  osoby  fizyczne  i  prawne,  będące  podatnikami  podatku  dochodowego  z  działów 
specjalnych  produkcji  rolnej  w  rozumieniu  przepisów  o  podatku  dochodowym  od  osób 
fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,

- członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w tych spółdzielniach 
wkłady gruntowe.

Ustawa o izbach rolniczych jako główny cel i podstawowe zadania samorządu rolniczego 
ustanawia  działanie  na  rzecz  rozwiązywania  problemów  rolnictwa  i  reprezentowanie 
interesów zrzeszonych w nich  członków.  Stanowi  ponadto,  że  izby rolnicze  wpływają  na 
kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji. Zgodnie z §12 Statutu do zadań 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej należy w szczególności:
- sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i 
przedstawienie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
- występowanie do organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego z inicjatywą 
w zakresie regulacji prawnych oraz opiniowanie projektów przepisów,
-  prowadzenie  działań  na  rzecz  tworzenia  rynku  rolnego  oraz  poprawy warunków zbytu 
płodów rolnych i produktów rolnych,
- prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej,
-  gromadzenie,  przetwarzanie  i  przekazywanie  informacji  gospodarczych  na  potrzeby 
producentów rolnych oraz innych podmiotów gospodarczych,
-  doradztwo  w  zakresie  działalności  rolniczej  wiejskiego  gospodarstwa  domowego  oraz 
uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów,
-  podejmowanie  działań  na  rzecz  infrastruktury  rolnictwa  i  wsi  oraz  poprawy  struktury 
agrarnej,
- podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie,
- prowadzenie listy rzeczoznawców oraz przyznawania tytułów kwalifikacyjnych w zakresie 
rolnictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-  kształtowanie  i  upowszechnianie  zasad  etyki  i  rzetelnego  postępowania  w  działalności 
gospodarczej,
-  działanie  na rzecz podnoszenia  jakości  środków i  urządzeń stosowanych w działalności 
rolniczej oraz na rzecz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa w rolnictwie,
- współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze, wspieranie ich działalności, 
inicjowanie  powstania  nowych  szkół  i  zmian  w  programach  nauczania  oraz 
współorganizowania praktyk,
 - kształtowanie świadomości ekologicznej producentów rolnych,



- inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń 
producentów rolnych,
- działanie na rzecz poprawy jakości produktów rolnych,
- promowanie eksportu produktów rolnych,
- rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych,
- upowszechnianie kultury,
- rozpowszechnianie informacji o Unii Europejskiej.
Izby  ponadto  mogą  wykonywać  zadania  zlecone  z  zakresu  administracji  rządowej, 
przekazywane ustawami lub na podstawie porozumień z właściwymi organami administracji 
rządowej,  a  także  realizować  zadania  przekazane  w  drodze  porozumienia  przez  organy 
samorządu  terytorialnego  z  zakresu  zadań  własnych  jednostek  samorządu  terytorialnego. 
Zadania  zlecone  izbom są  wykonywane  przez  nie  po  zapewnieniu  koniecznych  środków 
finansowych przez administrację rządową lub samorządową.

2.  Przedmiotowe  sprawozdania  finansowe  obejmuje  rok  obrotowy  od  01.01.2014  do 
31.12.2014.  Ustala  się,  że  rokiem  obrotowym  w  Warmińsko-Mazurskiej  Izbie  Rolniczej 
będzie  okres  12-tu  miesięcy  od  dnia  1  stycznia  do  dnia  31  grudnia  każdego  roku 
kalendarzowego  a  okresami  sprawozdawczymi  będą  poszczególne  miesiące  w  roku 
obrotowym.

3.  Sprawozdanie  finansowe  sporządzone  zostało  przy  założeniu  możliwości  dalszej 
kontynuacji działalności Izby. Kierunki działania Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz 
budżet Izby na poszczególne lata działalności są zatwierdzane na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 7. ustawy o izbach rolniczych, Izba:
nie może prowadzić działalności gospodarczej, może wyłącznie:
być  wspólnikiem  spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  lub  akcjonariuszem  spółki 
akcyjnej, tworzyć fundacje, być członkiem wspierającym stowarzyszenia oraz założycielem 
lub  członkiem związku  stowarzyszeń,  które  prowadzą  działalność  w zakresie  zgodnym z 
ustawowymi i statutowymi zadaniami Izby.

Dochód Izby z tytułu posiadania udziałów lub akcji w spółkach może być przeznaczony 
wyłącznie na realizację zadań ustawowych i statutowych Izby.

W myśl ustawy o izbach rolniczych art. 35.ust 1 dochody Izb pochodzą:
1)  z  odpisu  w  wysokości  2%  od  uzyskanych  wpływów  z  tytułu  podatku  rolnego 
pobieranego na obszarze działania izby,
2) ze  środków  na  realizację  zadań  zleconych  przez  administrację  rządową  lub 
samorządową,
3)   z udziałów lub akcji spółek,
4) z innego majątku izby,
5) z darowizn, zapisów, dotacji i innych wpłat,
6) ze składek członkowskich,
7) z opłat z tytułu usług świadczonych przez izbę,
8) z wpływów z oprocentowania rachunków bankowych oraz lokat.

Podstawowe dochody Izby pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z 
tytułu  podatku  rolnego  pobieranego  na  obszarze  działania  Izby.  W 2014  roku  stanowiły 
86,56%  wszystkich  przychodów.  W  2014  WMIR  realizowała  projekt  mający  na  celu 
prowadzenie Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct - Olsztyn oraz Europe Direct -  
Olecko. Poprzez  swoją  działalność  punkty  informacyjne  Europe  Direct  umożliwiają 
mieszkańcom  województwa  warmińsko-mazurskiego,  ze  szczególnym  uwzględnieniem 



przedstawicieli  samorządu  terytorialnego,  rolników  i  mieszkańców  wsi,  wykorzystywanie 
szans,  możliwości  i  praw  wynikających  z  członkostwa  w  UE,  Europe  Direct  wspiera 
lokalnych działaczy na obszarach wiejskich w przetwarzaniu informacji na lokalne działania.

Sprawozdanie  finansowe  sporządzone  zostało  na  podstawie  ksiąg  rachunkowych 
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości 
ustalonych i wprowadzonych do stosowania postanowieniami uchwały nr 843/2011 Zarządu 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wprowadzonej z dniem 03.02.2011r.:

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości:
-  do  amortyzacji  środków trwałych oraz  wartości  niematerialnych  i  prawnych WMIR 

stosuje  stawki  przewidziane  w  wykazie  rocznych  stawek  amortyzacyjnych,  stanowiącym 
załącznik do ustawy podatkowej,

- aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia, z 
uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości przez nie,

- wycena operacji jest dokonywana wg cen zakupu oraz stawek zgodnych z przepisami 
finansowymi ogólnie obowiązującymi,

-  ewidencja  analityczna  kosztów  w  układzie  rodzajowym  jest  prowadzona  w  sposób 
umożliwiający  ustalenie  wysokości  wydatków  do  porównania  z  planem  budżetu  na  rok 
rozrachunkowy,

- zarachowanie wydatków w koszty prowadzone jest w momencie zakupu,
- zarachowanie wpływów w przychody następuje w momencie wpływu na konto lub kasy 

Izby.
- w ramach zespołu “5” gromadzone są koszty na poszczególne zadania wynikające z 

działalności statutowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 
Wskazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono metodami 

wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości.

Olsztyn, 12.02.2015r.
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