
SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNO ŚCI 

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ROZTOCZA „JASTRZ ĘBIA 

ZDEBRZ” ZA ROK 2010 

 
 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
za 2010 rok 

 
     1.  Nazwa, siedziba i adres organizacji: 
 

� Nazwa Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz” 

� Adres siedziby 

ul. Kościuszki 15, 23-400 Biłgoraj 

e-mail: kapica@roztoczezachodnie.com.pl 

www.roztoczezachodnie.pl, www.rowery-roztocze.pl 

tel: 84 686 15 16 

fax: 84 688 00 40 

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych  (zarówno 

sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe, jak też nie sporządzających 

takich sprawozdań} 

 Stowarzyszenie nie posiada podległych jednostek organizacyjnych. 

 

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 

� 9499Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

 

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer 

w ewidencji  oraz  statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON 

– Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

– rejestracja w KRS dnia 24.06.2008 roku   

– KRS 0000308746 

– REGON  060380183 

 



5. Dane dotyczące członków zarządu (imię, nazwisko oraz funkcja) 

 

� Członkowie Zarządu I-ej kadencji: 

Prezes: Florian Kapica 

Członek Zarządu: Andrzej Czacharowski 

Członek Zarządu: Julia Bielak 

6. Określenie celów statutowych organizacji: 

a. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

� organizowanie, wspieranie i propagowanie działalności na rzecz Miasta 

Biłgoraja  i Regionu Roztocza, 

b. podejmowanie działań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego, ochrony 

i promocji zdrowia,  

c. popularyzowanie historycznych, kulturowych i turystycznych walorów Miasta 

Biłgoraja i Regionu Roztocza 

d. upowszechnianie nowoczesnych technologii sprzyjających ochronie środowiska 

i rozwojowi regionalnemu 

e. działanie w zakresie ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

f. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

g. pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie działań statutowych. 

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji. 
 

Czas nieokreślony. 
 

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym. 
 

Od 01.01. 2010. do 31.12.2010. 
 

9. Przyjęte  zasady rachunkowości, w tym metody  wyceny aktywów i pasywów. 
 

Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 

dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących 

działalności gospodarczej (Dz..U. Nr 137, poz. 1539; zm. Dz .U. z 2003r. Nr 11, poz. 

117). 



 

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych 

latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej 

wyceny aktywów i pasywów. 

Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje w nich 

zawarte były porównywalne. 

 
 

 Biłgoraj, 20.03.2011



                                     INFORMACJA DODATKOWA 
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010 

 
 Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz” prowadzi wyłącznie działalność 

statutową nieodpłatną. 

 
 Rok obrotowy trwa od 01 stycznia do 31 grudnia.  

 
DANE  UZUPEŁNIAJ ĄCE  o AKTYWACH  i  PASYWACH:  
 
1. Rzeczowe aktywa trwałe: 
 
- Na dzień 31.12.2010 r. Stowarzyszenie  posiada rzeczowe aktywa trwałe o wartości 

996,80 PLN (grunt). 

2. Maj ątek obrotowy:  
 
 
 Środki pieniężne                               2594,37 
Należności krótkoterminowe             1450,00 
                                             ------------------------------ 
            Razem       4044,37 



3.  Zrealizowane przychody: 
                                                                                                                                                   
   
  Lp. 
 

 
      Wyszczególnienie 

 
Wpływy 
 w 2010 roku 

  
Przychody ogółem 

77 108,24 

 
Przychody z działalności statutowej 

77 108,24 

 
1. składki członkowskie 

0,00 

 
2. darowizny pieniężne: 

 

77 108,24 

 
    I. 
 

 
3. darowizny rzeczowe 
  

0,00 

 
    II. 

 
 Przychody finansowe 

0,00 

 
  III. 

 
 Pozostałe przychody 
  

0,00 

 
W roku 2010 Stowarzyszenie NIE OTRZYMAŁO jednorazowej darowizny przekraczającej 
15 000,00 zł, jak również wartość wszystkich darowizn otrzymanych w roku 2010 od 
jednego darczyńcy NIE przekroczyła 35 000,00 zł. 
 
 
4.    Zestawienie kosztów:                                                                                                                                                             
                                                                                                                                          /zł/ 
 
   Lp. 

 
             WYSZCZEGÓLNIENIE 

 
     KWOTY  za  2010 r.                      

             
             Koszty ogółem 
              w tym: 

62858,99 

 
     I. 

 
 Koszty realizacji działalności statutowej 
 
 

 
52 883,54 

 
    II. 

 
Koszty administracyjne 
w tym: 
zużycie materiałów i energii 
podatki i opłaty 
wynagrodzenia 
pozostałe 

9806,65 
 
 
90,15 
813,60 
5650,00 
3252,90 



 
   III. 

 
Pozostałe koszty: 
  

 
0,00 

 
   IV 

 
Koszty finansowe: 
  

168,80 
 

 

Wszystkie koszty ponoszone przez Stowarzyszenie w roku 2010 (w tym również koszty 

administracyjne i pozostałe koszty) były przeznaczone na cele działalności statutowej 

Stowarzyszenia. 

5.  Stan zobowiązań  na 31.12.2010: 
    
-    zobowiązania z tytułu podatków i ZUS                              0,00                 
-    zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                    0,00 
-     zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek       8000,00                                  
-      zobowiązania krótkoterminowe                                                    1208,0 
                                                                                              ----------------------------              

                                                    Razem                                     9 208,08          

 
 
6.  Dane do deklaracji CIT-8 za 2010 
 
 

- przychody 2010 r.                77 108,24  
-              
- koszty uzyskania przychodów w 2010 r.                    62 858,99  
     

       -     dochód brutto 2010 r.                            14 249,25 
                                                                                                                   
 
7.    Stan zatrudnienia na 31.12.2008r.:                            

 

 

     Stan zatrudnienia  na dzień 31.12.2010                        0 osób. 

 
 
 
 
 
Biłgoraj, 20.03.2011                           
  
 
 
 
 
 


