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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009R 

 

Stosownie do obowiązujących przepisów - Stowarzyszenie GRANICA prowadzi 

rachunkowość zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst 

jednolity Dziennik Ustaw nr 76 z 2002r). Księgi rachunkowe prowadził na podstawie umowy 

zlecenia -  Damian Mizera. 

Stan majątku Stowarzyszenia  oraz wyniki finansowe prezentowane są w załączonych 

dokumentach sporządzonych na podstawie właściwie prowadzonych i zamkniętych ksiąg 

rachunkowych. Bilans i rachunek wyników wykonano z zamierzeniem kontynuowania 

działalności w latach następnych.  

W załączeniu: 

- Bilans na dzień 31 grudnia 2009r, 

- Rachunek Wyników na dzień 31 grudnia 2009r, 

- informacja dodatkowa. 

 

 

INFORMACJA DODATKOWA 

 

1. BILANS 

Bilans Stowarzyszenia GRANICA sporządzony na dzień 31.12.2009 r. wykazuje sumę 

bilansową po stronie Aktywów i Pasywów 2362,46 zł i zamyka się nadwyżką  

przychodów nad kosztami w wysokości  2283,79 zł.  

W Aktywach bilansu  wykazany jest stan środków pieniężnych na rachunkach 

bankowych  wynoszący  2362,46zł. 

Na kwotę Pasywów składają się : 

  - wynik finansowy netto za rok 2009 – stanowiący nadwyżkę  przychodów  

    nad  kosztami  w kwocie 2283,79 zł, 

  - zobowiązania krótkoterminowe wobec: 

    <  ZUS z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych w  kwocie 41,67 zł.. 

    < Urzędu Skarbowego z tyt. PIT- 4  w kwocie 37,00 zł 

 

 

 

 



    2. RACHUNEK WYNIKÓW 

       Łączne przychody z działalności statutowej za rok 2009 wyniosły  

       41390,00,- zł., z tego:  

       a) otrzymane dotacje z Akademii Rozwoju Filantropii       27 000,00 zł, 

       b) otrzymane dotacje z Urzędu Gminy Lubawka                  4 000,00 zł,   

       c) otrzymane dotacje z Urzędu Gminy Kamienna Góra         2 500,00 zł, 

       d) otrzymane dotacje z Urzędu Gminy Mieroszów                3 000,00 zł 

       e) otrzymane dotacje z Urzędu Miasta Kam. Góra                3 000,00 zł, 

       f) otrzymane dotacje z Banku Spółdzielczego                        1 500,00 zł, 

       g) darowizny od osób fizycznych                                              390,00 zł 

       c) przychody finansowe  2 212,87 zł stanowiące nadwyżkę przychodów nad kosztami za  

           rok  2008. 

 

        Łączne koszty działalności statutowej za rok 2009 wyniosły 41 319,08  zł , z czego  

         koszty realizacji zadań statutowych stanowi kwota 41 169,08 zł, na którą składają się   

         koszty realizacji następujących projektów : 

a) Działaj lokalnie LOG 2008 :                1 724,01 zł, 

b) Działaj Lokalnie Log 2009 ;               4 444,79 zł, 

c) Ścieżki Odzyskane LOG 2009 :               3 000,00 zł, 

d) Wakacje Zdrowo LOG 2009 :               2 500,00 zł, 

e) Poznajemy się lepiej LOG 2009 :               2 500,00 zł, 

f) Nasz Szczepanów LOG 2009 :               3 000,00 zł, 

g) Cudze chwalicie LOG 2009 :               3 600,00 zł, 

h) Wokół Naszej Szkoły LOG 2009 :              2 600,00 zł, 

i) Turystyka wspólnym sukcesem LOG 2009 : 3 000,00 zł, 

j) Wspólnie plac zrobimy LOG 2009 :               3 000,00 zł, 

k) Odkryj w sobie artystę LOG 2009 :               3 600,00 zł, 

l) Zjednoczenie wokół sportu LOG 2009 :        2 200,00 zł, 

m) Folklor i tradycje LOG 2009 :               3 000,00 zł, 

n) Prowadzenie profilaktyki uzależnień :           3 000,28 zł. 

 

            Koszty administracyjne Stowarzyszenia  wyniosły za rok 2009 : 30,00 zł i inne koszty  

       finansowe wyniosły : 120,00 zł. 

         



   

    3. WYNIK FINANSOWY 

    Jak opisano powyżej przychody za rok 2009 były wyższe  niż koszty o kwotę 2283,79 zł.  

Stosownie do obowiązujących w  Stowarzyszeniu  zasad  rachunkowości – wynik finansowy 

roku 2009 proponuje się  przeznaczyć na zwiększenie przychodów roku 2010. 

 

 

   Lubawka dnia 2010-02-04 

     

   Sporządził Damian Mizera                                                        Podpisy członków Zarządu 


