
 

Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za 2019 r.  
Stowarzyszenia Społeczno Kulturalne „Granica” 

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach 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 
Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań 
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.  
 
2. Informacje o kwotach 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 
Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma 
zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. 
 
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 
Na majątek organizacji składają się: 

AKTYWA 22.901,05PLN 
1) Aktywa trwałe 0,00 PLN 
2) Aktywa obrotowa 22.901,05 PLN 
   - zapasy 
   - środki finansowe w kasie 
   - środki finansowe na rachunku bankowym 20.391,14 PLN 
   - należności 2.509,91 PLN 
   - należne wpłaty od fundatorów 

PASYWA 22.901,05 PLN 
3) Pasywa – Fundusz Własny 
   - fundusz statutowy: 
   - fundusze pozostałe: 14.815,88 PLN 
   - zysk (strata) roku bieżącego: 8.085,17 PLN 
4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy 
   - zobowiązania 0 PLN 
   - przychody przyszłych okresów  

 
4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o 
przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków 
publicznych. 

215 329,75 

PRZYCHODY OPIS RODZAJ. 

78 317,75 

Dotacja na Program Działaj Lokalnie (ARF 44 700zł + obowiązkowy 
wkład własny 33 617,75 pozyskany z LGD darowizna z Fundacji Kwiat 
Lnu i śr. własne)  STATUT. 

8 084,00 
Dotacja na Grant z LGD Kwiat Lnu pn.”Magia ziół i tańców 
integracyjnych” STATUT. 

62 831,00 
Dotacja na projekt senioralny w ramach Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich [Narodowy Instytut Wolności] STATUT. 

55 437,00 

Dotacja na projekt Śniadanie Mistrzyń  z Narodowego Centrum Kultury 
42.000,00; oraz darowizny celowe od przedsiębiorców lokalnych w 
kwocie 2200,00 zł , a także wpłaty z : ZRZUTKA.PL  11 237,00  STATUT. 

2 500,00 DAROWIZNY na cele statutowe 2 500,00 zł  STATUT. 

60,00 SKŁADKI członkowskie STATUT. 

8 100,00 Dotacja na grant Watra Wraca z LGD Kwiat Lnu  STATUT. 

82,47 82,47 Zwrot z  tytułu niewykorzystanej  programu  DL 2018 FIN. 

215 412,22 215 412,22     

Przychody łącznie:  215.412,22 PLN,  



 
5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów 

204 151,00 

KOSZTY OPIS RODZAJ. 

4 378,59 Realizacja Programu DL 2018 STATUT. 

73 108,93 
Realizacja Programu DL 2019 (dotacje dla grantobiorców 
 i koszty zarządzania)  STATUT. 

8 084,00 Realizacja Projektu grantowego pn.”Magia ziół i tańców integracyjnych” STATUT. 

62 831,37 Realizacja projektu senioralnego z programu FIO STATUT. 

55 748,11 Realizacja projektu z NCK STATUT. 

2 891,33 2 891,33 Pozostałe koszty pozaprojektowe ADMIN. 

60,00 60,00 Składki przekazane  OPER. 

224,72 
224,70 Zwrot części dotacji  do NCK FIN. 

0,02 Różnice w rozrachunkack FIN. 

207 327,05 207 327,05     

Koszty łącznie: 207.327,05  PLN,  

 
Wynik Finansowy 2019 to nadwyżka przychodów nad kosztami : 8.085,17 PLN. 

Zaleca się przeksięgowanie wyniku finansowego w roku następnym na fundusze pozostałe. 

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 
Organizacja nie posiada takiego funduszu. 
 
7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat 
uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu 
wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
Organizacja nie posiada takiego statusu. 
 
8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i 
finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do 
ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki. Nie ma takich informacji. 
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