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T}qtrGRe.€A'CJA DODATK*WA * wryRffiWAmZENIE
Mffi SPRAWOZMANTA FBNATqSOWEGA

Sprawozdanie finansovłe Zlvtązku Stowarzyszen ,,|3aina Dr.węcr i Pasłęki'', z siedzibą w
Łukcie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnta 29 :vtześnla 1'994 roku o rachunkowości
ofaz ustawą z dnta 25 kwietnia 1'997 r.

D o z adań Zlviązku' Stowarzysz ei na(eży :

Działalność podstawowa:

o Dztałanie na rzecz rozwoju obszatów u'iejskich, uwzględniające ochronę otaz
pfomocię środowiska naturalnego, ktajobtazu i zasobów histoq'czno-ku1turow1'ch,
rcz'lvój tun'styki oraz popalaryzacje i rczrl,ój produkcji rł1,'robtilv tegionalrrych.

I. Zxvtązek Stowarzyszeń,,Iłaina Dr'węcyi Pasłęki'' został zatejesttor'van\i v/ Sądzie

Rej onorł1.m rł' olsztynie.

Wy<lział Gospodatczy lła1owe*o Rejestru Sądowego pod numerem I{RS 0000252922.

J edno s tka dokona ła ró,w nteż zgło szetia re j es tracyj neslo w:

,/ Iłajov1'm Rejesttze Podmiotórv Gospodarki Narodowcj i otruymała numef
REGObI 280106230

'/ tJruędzie Skarbowym, jako podatnik podatku od torvarów i usług t ottzymała numef
idenq'frkacji podatkowej NIP 7 41 -20 -1 1 - 4BB

Związek Stowarzyszeń posiada osobowość pfawną. Czas trrł-ania działalności ZułLązku
Stor'vatzyszeń zgodnie ze Statutem iest nieograticzony.

1,. okres obięty spfawozdaniem finansowym

Sprarvozdanie finansowe obejmuje oktes od 1' sĘcznla 2010 roku do 31 gnrdrua 2010 toku.

2. Założenie kontynu acii dzi*łalności

Sptarł'ozdanie finansowe zostało spotządz<';ne przy zaŁożerltu konfi'nuowanla działalności
statutowej przez Zw'tązek Stowatzyszeń ',I{raina 

Dr.węc1 i Pasłęki'' u' dającej się przewidzieć
przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności rvskazuiące n^ zagtożenie konq-nuowania ptzez nią
działalności.

3. Przy|ęte zasady rachunkowości

Wyceny akq.rvów i pas1.wów dokonano zgodnie z zaleceniaml rozdztałrr 4 ustaw1' z dnta 29

września 199 4 t o rachunkowości.
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Informacje o sprawach osobowych

W 2010 roku, w Zwtązku Stowarzysze;i zatrudnione na umowę o pracę na pełen etat

były n/w osoby:

1. Specjatista ds. projektów i edukacji nieformalnej - Magdalena Klukowska;

2. Specjalista ds. animacji społecznej i promocji - Agnieszka Chudaś;

3. Referent ds. administracyjno-biurowych - Halina Łazicka.

W 2010 roku były równiez zarł-icrane umowy z tytułu zleceń w ramach

realizowanych projektów naŁączną krł'otę 70 570,00 zł.

Skład Z ar z ądu Zw iązku St owarzy sz e ft:

o Prezes Zarządu: Wancla Łas:;kowska
. Wiceprezes Zarządu: Ha1ina Łazicka
o Skarbntk ZofiaStankierłricz
. Członek Zarządu: Janusz$yiliański
o CzłonekZatządw: A1eksarrtler Gawryluk

Skład Rady Związku Stowarzyszeń:
o Przewodnicząca: Sy1rł'ia \{v-.zyńska
. WiceprzewodnicZąCy: Rvszar'd Bogucki
. Członkowie: Marta Romanoivska, Toma sz FaraŚ, Zbigniew SzaI, Krzysztof

Kowalczyk, Benedykt Puczk.lwski, Wiesław Skrobot.

Skład Komisj i Rewizyj n ej Zw iązku Stowarzy szett
o Przewcldniczący: Tadeusz łr.4alinowski
. WiceprzewoclniCZącv'. Nclrlltrt Szulc
. Członek: Mieczl'sŁaw ZiÓłko'vski

Wyszczególnienie

Łącznakwota w}'nagrodzeń pracor,r,nikÓw w 2010 roku wynosiła 82 800,31' zł.

Przeciętne zatrudnienie w roku

Ptacownicy um1'słclrvr



Aktywa Rok 2009 Rok 2010 *wzrost/-spadek

Akq.wa tr'wałe, w tym: '1,.19'1.,10 624,58 -'l'.166,5Ż

Rzeczowe akry.wa trwałe 1.791,10 624,59 1.166,52

Dane liczbowe wpływające na spfawozdanie finansowe

Rzeczowe akty-wa trwałe to środek trwały (projektor), którego rvartość \\- oktesie

sprawoz darr' czy m aległa zmniei s z eniu na skutek odpisów aln":.otq zacYj nycb.

Aktywa Rok 2009 Rok 2010 *wzrost/-spadek

Akq'wa obtotowe, w tym: 3.908,40 47.607,99 +43.699,49

lnwestycj e krótkotetmrnowe 3.909,40 45.356,39 +41.441,99

|rIależności kró tkotetminowe 0 2.251,50 +2.251,50

Inwestycje któtkotenninowe - są to śtodki zdeponowane na tachunku bieżącym i w kasie. Stan

środkórv na tachunku bankov1,m i w kasie na koniec roku kształtorvał się na poziomie

45.356,39 zł.

Nalezności krótkoterminowe to niezapłacona składka członkowska pflez IJrząd Gm-rny Łukta.

Informac|e i obiaśnienia do rachunku zysków i strat

Struktura przychodów

Przychody statutowe:
w Ęm:
Składki członkowskie

laro1izn; iwpłaĘ z 1o/o

Pruychody fina*rsówe ], 
,

w tym m.in.:
Dopisane odsetki do lokaty
Pozostałe_prżychody'',,,",
w tym m.in.:
Refundacja kosztów poniesionych w ramach Leadera

45.830,80

42.356,00
3.474,80

, 1.2A4.54

1.1.61,3'7

246.936,98

235.495,24
10.181,00

iw;ąb.słłffi
Dot 9.ja pt7ę$; ua1sza-}'\.orv

ogółem ptzy&ody ,''

Słownie: Dwieście dziewięcdziesiąt trzy Ęsiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa zŁote 32/1'00.



Struktura kosztów

Kosztv administracyine 285.205,59
w tvm:
Zużv cie materiałów biutowvch B.9ó1,09
Usługi bankowe 352.67
Usłusi pocztowe 599,65
Usłuqi telekomunikacYine r.126-83
UsłuEi pozostałe 97.275,76
Podatki i opłaty 267,00
Podtóże służbowe 2.960,96
Pozostałe kosztv 19.1,24,80
Wynagrodzenia oraz ubezp.
społeczne

1.53.370,31

Amortyzacia 1..166,52
Kosztv finansowe 534,26

łŻ85.739,85

Słownie złoqch: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset tnydzieści dziewięć złotych
Bs/100.

Zatw ierdzIł Zatząd w składzie :

Prezes: Wanda Łaszkowska

Wiceptezes: Halina Łazicka

Skatbnik Zofia Stankiewicz

Cz łonek Zarządu: l anusz Sypiański

Członek Zatządu: Aleksander Gawryluk

v
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BILANS
(dla jednostek niebędących spÓłkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa

w rozporządzeniu Ministra FinansÓw z dnia '15 |istopada 2001 r. _ Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

sporządzony na dzień 31'l2,20'|0 r.

Sporządzonodnla'''' n
xsrnbbwł

Ji
Dqrgla "Ąrłrazetąicz

(imię i nazwisko oraz podpis osoby' której powiefzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych _ na podstawie ań' 52 ust' 2 ustawy o rachunkowości)

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o o, 66-400 Gorzow Wlkp, ut Owocowa I

jednostka obliczeniowa: il

Wiersz Wyszczególnienie Stan na
201'0 2009

A. Aktywa ttrłałe 624;58 1.7,91,L0

I Wartości niematerialne i pralvne

tl Rzeczolve aktvwa trwałe 624.58 1.79t.10

ilt Nalężności długoterminowe

tv I nrł'estyc.ie długoterm i norve

Długoterm inowe rozl iczenia m iędzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 47'607,89 3.90&40

I Zapasy rzeczowych akty wów obrotowych

II Należności krótkoterm inowe 2.251.50

III I nrvestyc.ie krótkotęrminowe 45.356.39 3.908.40

Srodki pieniężne 45.356.39 3.908^40

Ż' Pozostale aktywa flnansor.ve

C. Krótkoterminowe rozliczen ia m iędzyokresowe

A. Fundu,sze włashe 8,Ż32,47 (44.300.5.0)

Fundusz statutowy

II Fundusz z aktualizac.ji wyceny

ilt Wvnik flnansowy netto za rok obrotorł'y 8-Ż32.47 (44.300,50)

NadrvyŻka przychodów nad kosztami (lvielkość dodatnia) 8.Ż32.4'7

Ż. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość u.iemna) (44.300.50)

B. Zobowiązania i rezeiwy na zobowiązańia 40.000,00 50:00O00

Zobowiązania dlugoterminowe Z tytułu kredytór'v i pożyczek

II Zobow iązani a krótkoterm i norve i t'undu sze spec.j alne 40.000.00 50.000.00

Kredyt1,i poŹvczki 40.000.00 50.000.00

2. lnne zoborviązania

)- Fundusze specjalne

ilr Rezerwy na zobowiązania

tv. Rozl iczenia m iędzyokresowe 0.00 0.00

Rozl iczenia m iędzyokresowe przychodów

Ż l nne rozliczcnia mięrlzyokresorr e

48-.Ź...32ł"4Łi t!!t:i..i,$:l6s-9;501:
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(pieczęc jednostki)

RACHUNEK WYNIKOW

sporządz ony za okres od 01 .01 
'201 

0 do 31 J22010

jednostka obliczeniowa: zł
l!;i?l r'::::=

,Wr..s*.
20ilioli

A. Przychody z działalności statutowej 45.830,80 36.929,83

I Składki brutto określone statutem 42.356.00 34.976.50

II Inne przychody określone statutem 3.47 4"80 r.953.33

B. Koszty realizacj i zada'ń statutowych

G.
-"---

dodatnia luń'u3emna} 1ł - n1 4,$lfrtsoi8o.
i ,,,i:irirai'

i.$,#.S'29;8=

D; KośŻły adm inłstr.acyj ne: 285.205,59 133.900169

I Ztlżycie materiałów i energii 8.96r,09 4.661.40

2. Usługi obce 99.3s4.9 r 20.06l 'lŻ
3. Podatki i opłaty 267.00 130.00

4. Wynagrodzcnia oraz ubezpieczenia społeczne i innę świadczcnia 153.370.31 83.775.86

5. Amortvzac.ia 1.166.s2 L I 66"52

6, Pozostałe 22.08s,'76 23.905.79

E; Pozostale przychody (niewymienione w poz. A i G) 246.936,98 52.594,78

F. Pozostałe kosźy (nierłyrnienione w poz. B, D i tl)

G. PrzyĆłlody finansowe 1'204,5Ą 7s,58

H. Kosźy linansowe 534,26

n$ił :l EtzS2;4t

J. Zyski i śtr.aĘ nad,ąłlyczajne 0,00 0,00

Zyski nadzwyczajne _ wielkoŚć dodatnia

II Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna

$iwi, 8108.2:47 ffifirffiltd4.;5ffi$$t
RóŻnica zrviększająca koszty roku następnego (r.vielkość ujemna) 44.300.50

II Różnica zwiększająca prz1,chody roku następnego (wielkośc c1odatnia) 8.232^4'7

r. .'.'*'.-: d.l l t|ł

Sporządzollo drlir 
i.'ii

KsIŁoQwA
' D oro ! ą l'r|rrłaez ąicz

(imię i nazwisko oraz podpis osoby' któl-ćj powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych _ na podstawie an' 52 ust' 2 ustawv o rachunkowości )

(lmlę' nazwisko i podpis kierownika jectnostki' a.jeże|i jednostką
kieru.je organ wieloosobowy. wszystkich członkórv tego oIgailu
- na podstawie art' 52 ust' 2 ustarvv o rachunkowości)

Druk Wydawnictwo Podatkowe coFlN sp z o o. ó6_400 Gorzow Wlkp, uI olvocowa 8


