INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2016
I.

Nazwa i siedziba jednostki:
Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK
15-301 Białystok ul. Mazowiecka 37F/13

II. Podstawowy przedmiot działalności jednostki /zgodnie ze statutem/:

współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w
dziedzinie edukacji kulturalnej

doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczna oraz szkolenie członków i innych podmiotów
zainteresowanych działalnością stowarzyszenia

prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną,
rekreacyjną i towarzyską

organizowanie działań wytwarzających postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze, w
szczególności: warsztaty artystyczne i edukacyjne, plenery, wystawy, wykłady, seminaria,
wydawnictwa, organizację imprez kulturalnych, wyjazdy i obozy kulturoznawcze, itp.

fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin niezamożnych, o
uzdolnieniach artystycznych i osiągnięciach w innych niż sztuka dziedzinach

fundowanie stypendiów dla studentów kierunków artystycznych i młodych artystów

współpraca i wzajemna pomoc członków stowarzyszenia

inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji
III. Numer i organ prowadzący rejestr:
Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – KRS 0000103409
Podmiot posiadający status organizacji pożytku publicznego. Podmiot nie wpisany do rejestru
przedsiębiorców.
IV.

Czas trwania działalności jednostki:
Nieograniczony

V. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
VI. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co
najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania
przez organizację działalności.
VII. Objaśnienia zastosowanych zasad rachunkowości:
W roku obrotowym 2016 stosowano zasady rachunkowości wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości z tym, że:
- rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym;
- bilans i rachunek zysków strat zostały sporządzone wg zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek
mikro zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty;
- inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, fundusze oraz rozliczenia
międzyokresowe przychodów wyceniono w wartości nominalnej;
- zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.
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VIII.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

1. AKTYWA
A) Zapasy (albumy)
B) Należności krótkoterminowe
B) Inwestycje krótkoterminowe (Bank Pekao SA)
C) Międzyokresowe rozliczenia kosztów (domena)

336,00 zł
644,31 zł
31 265,36 zł
74,27 zł

2. PASYWA
A) Fundusze własne

4 915,70 zł

B) Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług
- wobec członków stowarzyszenia
- z tytułu niewykorzystanej dotacji

1 581,72 zł
627,92 zł
547,82 zł
405,98 zł

C) Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:
 Nagroda Artystyczna Prezydenta Białegostoku
 dotacja Fundacji Batorego Program „Równe Szanse”
 dotacja Fundacji Batorego –wzmocnienie programu stypendialnego
IX.

25 822,52 zł
37,51 zł
3 785,01 zł
22 000,00 zł

Struktura przychodów:

L.p. Źródła przychodów
1.

Działalność odpłatna pożytku publicznego (koncert BABUKA, wystawa
AUGUSTIS-SOŁOWIEJCZYK w Witebsku, sprzedaż albumów AUGUSTIS)

Kwota w zł

%

10 257,00

7,97

3 266,10

2,54

49 185,09

38,22

a) ze środków budżetu państwa
- WARSZTATY REPORTERSKO-TEATRALNE DLA MŁODZIEŻY
CZECZEŃSKIEJ I POLSKIEJ (MKiDN)

30 000,00

23,31

b) ze środków samorządu terytorialnego
- WARSZTATY REPORTERSKO-TEATRALNE DLA MŁODZIEŻY
CZECZEŃSKIEJ I POLSKIEJ (Województwo Podlaskie)
- WARSZTATY REPORTERSKO-TEATRALNE DLA MŁODZIEŻY
CZECZEŃSKIEJ I POLSKIEJ (Miasto Białystok)
- Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku z 2014r.*
4. Ze źródeł prywatnych ogółem (darowizny osób fizycznych)

19 185,09

7 594,02
3 591,07
15 201,73

11,81

5. Inne źródła

50 771,19

39,46

39 980,00

31,07

4 300,00

3,34

6 214,99

4,83

276,20
128 681,11

0,22
100,00

2. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
3. Ze źródeł publicznych ogółem

- Polsko-Amerykańska Fundacja wolności – dotacja na realizację projektu
„Mołdawscy Sybiracy – cyfryzacja archiwalnych zbiorów Femina Nova lex
Nova”
- Fundacja im.S.Batorego –dotacja z Programu Równe Szanse na rok szkolny
2015/2016
- Fundacja im.S.Batorego –dotacja z Programu Równe Szanse na rok szkolny
2016/2017**
- pozostałe przychody
Razem przychody:

30 000,00

8 000,00

23,31
14,91
6,22
5,90
2,79
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* W 2016r. wykorzystano kwotę 3 591,075 zł, a kwota 37,51 zł została przeznaczona na działalność
statutową pożytku publicznego w latach następnych.
** W 2016 roku z Fundacji Batorego Stowarzyszenie otrzymało dotację z Programu Równe Szanse w
kwocie 10 000,00 zł, z tego na program stypendialny w roku szkolnym 2016/2017 w 2016r. wykorzystano
kwotę 6 214,66, a kwota 3 785,01 zł została przeznaczona na realizację programu stypendialnego w 2017
roku oraz dotację na działania związane z kontynuowaniem i wzmocnieniem programu stypendialnego w
kwocie 22 000,00 zł, którą stowarzyszenie będzie wykorzystywać w następnych latach. W 2016 roku
wykorzystano kwotę 4 300,00 z dotacji z 2015r. na realizację programu stypendialnego w roku szkolnym
2015/2016.

X.
L.p.

1.

2.

Struktura kosztów:
Rodzaj kosztów

Kwota w zł

Koszty nieodpłatnej działalność pożytku publicznego ( program
stypendialny, projekt WARSZTATY REPORTERSKO-TEATRALNE DLA
MŁODZIEŻY CZECZEŃSKIEJ I POLSKIEJ, projekt MOŁDAWSCY
SYBIRACY – CYFRYZACJA ARCHIWALNYCH ZBIORÓW FEMINA
NOVA LEX NOVA)
Koszty odpłatnej działalność pożytku publicznego (koncert BABUKA,
wystawa AUGUSTIS-SOŁOWIANIUK, sprzedaż albumów AUSTIS)
Razem koszty:

%

118 124,11

91,80

10 557,00

8,20

128 681,11

100,00

XI. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy:
Wyszczególnienie funduszy
Stan na początek roku Stan na koniec roku
1. Fundusz statutowy
20 626,10
20 626,10
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat poprzednich
0,00
0,00
3. Nadwyżka kosztów nad przychodami z lat poprzednich
-15 710,40
-15 710,40
4. Nadwyżka kosztów nad przychodami
0,00
0,00
RAZEM:
4 915,70
4 915,70

XII. Stowarzyszenie nie udzieliło gwarancji, poręczeń i nie posiada innych zobowiązań związanych z
działalnością statutową.

XIII. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
prawnych od wyniku finansowego brutto.
Wyszczególnienie
Kwota zł
1. Przychody z rachunku zysków i strat
128 681,11
2. Przychody otrzymane w 2016r. a przeznaczone na pokrycie kosztów lat następnych
25 785,01
3. Przychody z lat poprzednich wykorzystane na pokrycie kosztów roku bieżącego
(-)7 891,07
4. Przychody podatkowe
146 575,05
5. Koszty z rachunku zysków i strat
128 681,11
6. Koszty NSKUP pokryte przychodami zwolnionymi z lat poprzednich
(-)7 891,07
7. Koszty podatkowe
120 790,04
25 785,01
8. Dochód podatkowy
25 785,01
9. Dochód podlegający zwolnieniu
0,00
10. Dochód do opodatkowania
Dochód podatkowy podlega zwolnieniu na podstawie art. 17 ust.1 pkt.6c ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych z dnia 15.02.1992 r. (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz.654 późn. zmianami).
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XV.

Jednostka nie zatrudniała pracowników na podstawie stosunku pracy. Na podstawie umów

cywilnoprawnych zatrudnionych było 26 osób.

XVI. Łączna kwota wypłaconych w okresie sprawozdawczym wynagrodzeń z tytułu umów
cywilnoprawnych wyniosła 66 987,48 zł. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w związku z
prowadzoną odpłatną działalnością pożytku publicznego wyniosła 6 786,80 zł. Wysokość przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego członkom organu zarządzającego wyniosła 350,00 zł, a
wypłacona pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej wyniosła
5 232,29 zł. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego członkom organu
zarządzającego wyniosła 1 600,00 zł, a wypłaconego pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej wyniosła 5 000,00 zł.
Białystok dnia 2017.03.31

...................................................
(imię i nazwisko oraz podpis osoby,
której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych)

....................................................
(Zarząd jednostki)
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