
INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2010  
 
 

I.  Nazwa i siedziba jednostki: 
 

 Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK 
15-301 Białystok  ul. Mazowiecka 37F/13 

 
 
 

     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          

 
 

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 statusu organizacji pożytku publicznego.  

 
 
II.  Czas trwania działalności jednostki: 
     
        Nieoznaczony 

 
 

III. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 
     
     Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2010 r. do 
31.12.2010 r. 
  
  
IV. Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów: 
        



      Należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.  
Inwestycje krótkoterminowe i fundusze wyceniono w wartości nominalnej. 
Aktywa trwałe wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg wg cen nabycia a na dzień 
bilansowy pomniejszone o odpisy umorzeniowe. 

V .  Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 
 
1. Rzeczowe aktywa trwałe: 
Nazwa grupy składników 

majątku trwałego 
Stan na początek 
roku obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku 
obrotowego 

1 2 3 4 5 
Użytkowanie wieczyste 
gruntu 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Budynki 0,00 0,00 0,00 0,00 
Maszyny i urządzenia 
techniczne 

9 171,79 0,00 0,00 9 171,79 

Razem środki trwałe 9 171,79 0,00 0,00 9 171,79 
 
Umorzenie środków trwałych – amortyzacja:  
Nazwa grupy składników 

majątku trwałego 
Stan na początek 
roku obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku 
obrotowego 

1 2 3 4 5 
Użytkowanie wieczyste 
gruntu 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Budynki 0,00 0,00 0,00 0,00 
Maszyny i urządzenia 
techniczne 

9 171,79 0,00 0,00 9 171,79 

Razem środki trwałe 9 171,79 0,00 0,00 9 171,79 
 
 
2. Aktywa obrotowe obejmują : 

 należności w kwocie                                                                                     3 494,09 zł, 

w tym: 

       - z tytułu dotacji Fund. Rozw. Syst. Eduk. projekt „Klik Klik”                             
3 461,09 zł 
       - z tytułu nadpłaty podatku PIT-4                                                                                
33,00 zł 
       
 środki pieniężne w banku                                                   68 416,92 zł, w tym: 

        - lokata w Banku PeKaO SA                                                                                

40 000,00 zł 

 międzyokresowe rozliczenia kosztów (domena widok.org)                                32,53 zł 

 inne rozliczenia międzyokresowe (nienotyfikowane odsetki od lokaty)           708,82 zł 

 

3. Zobowiązania krótkoterminowe obejmują: 

 zobowiązania wobec dostawców                                                   305,17 zł 



 zobowiązania wobec członków stowarzyszenia                                               826,56 zł 

 zobowiązania wobec stypendystów z tytułu niewypłaconych 

       stypendiów za m-c grudzień 2010r.                                                               6 080,00 zł 

 

4. Rozliczenia  międzyokresowe  przychodów obejmują: 

 wpłaty osób fizycznych z 2010r.  na Program Stypendialny na pokrycie 

       kosztów Programu w latach następnych                                                           6 239,11 

zł 

 dotację z Fundacji Batorego na stypendia fundowane za m-ce I-VII. 2011r.     10 

640,00 zł 

 wpływ z 1% podatku na pokrycie kosztów w latach następnych                          

5 821,94 zł 

 

Przychody roku 2010 pokryły w 100% koszty roku sprawozdawczego. 

 

VI. Informacje o strukturze przychodów: 

 
1. Przychody z działalności statutowej                                                               230 364,02 zł, 

w tym: 

a) Składki członkowskie określone statutem                                                 380,00 zł 

b) Dotacje                                                                                                       172 698,84 zł    

c) Darowizny                                               46 285,18 zł, w tym: 

 darowizny z 1% podatku                                                                              1 834,26 zł 

 darowizny firm i organizacji                                                                       26 000,03 zł 

 darowizny osób  fizycznych                                                                        18 450,89 zł                                                                                                                    

d)  Sprzedaż usług działalności podstawowej                                                    11 000,00 zł 

 

2. Przychody finansowe  

 odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat                              743,11 zł 

 

3. Pozostałe przychody                                                                                                   0,27 zł  

 

VII. Informacje o strukturze kosztów: 

 



1. Koszty realizacji działalności statutowej:                                           229 382,81 zł, w tym: 

1)   Koszty ogólne działalności statutowej                                                            966,15 zł     

2)  Działalność Domu Ludowego w Sokolu w 2010r.                                     23 343,76 zł, 

w tym: 

     - sfinansowana dotacją Gminy Michałowo                                                 21 713,39 zł                                      

    4) Program stypendialny                                                                                  78 719,52 zł, w 

tym:  

    koszt stypendiów                                                                                          64 380,00 zł 

 sfinansowanych dotacją Fundacji Batorego wniosek 20629                        5 360,00 zł 
 sfinansowanych dotacją Fundacji Batorego wniosek 20328                      20 000,00 zł 
 sfinansowanych dotacją Fundacji Batorego wniosek 20196                        5 320,00 zł 
 sfinansowanych darowizną Komitetu Wyborczego 
      „Cimoszewicz na Prezydenta”                                                                    26 000,03 zł             
-     sfinansowanych z przychodów ze sprzedaży usług                                      5 000,00 zł 
-      sfinansowanych z wpłat osób fizycznych i podmiotów gospodarczych     2 699,97 zł 
 

5) Projekt „KLIK!, KLIK! Kto tam?” sfinansowany dotacją 

     Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji                                                        17 305,45 zł 

6) Koszty publikacji Albumu Bolesława Augustisa                                        86 010,82 zł, w 

tym: 

    - sfinansowane dotacją Miasta Białystok                                                      80 000,00 zł 

7) Koszty projektu „MIASTO I FOLKLOR”                                                   23 037,11 zł 

w tym: 

    -  sfinansowane dotacją Miasta Białystok                                                     18 000,00 zł            

    - sfinansowane dotacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

      Podlaskiego                                                                                                   5 000,00 zł           

  

2. Pozostałe koszty (zwrot dotacji programu KUŹNIA)                                        1 724,59 zł   

 
VIII.  Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan 

końcowy funduszy:   
 

Wyszczególnienie funduszy Stan na początek roku    zł Stan na koniec roku    
zł 

1. Statutowy 41 971,70 42 739,58
2. Nadwyżka kosztów  nad przychodami 0,00 0,00
3. Nadwyżka przychodów nad kosztami  767,88 0,00
RAZEM: 42 739,58 42 739,58



 

 

IX. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 
dochodowym  od osób prawnych od wyniku finansowego brutto. 

 
Wyszczególnienie Kwota zł 

1.     Przychody z rachunku wyników 231 107,40
2.     Przychody otrzymane w 2010r. a przeznaczone na pokrycie kosztów lat 

następnych  22 701,05
3.      Przychody lat ubiegłych finansujące koszty roku 2010 (-) 41 320,03
4.      Przychody niestanowiące przychodów podatkowych (nienotyfikowane 

odsetki od lokaty) (-) 708,82
5.     Przychody podatkowe  211 779,60
6.     Koszty z rachunku wyników 231 107,40
7.     Koszty NSKUP pokryte przychodami zwolnionymi z lat poprzednich (-) 41 320,03
8.     Koszty stanowiące koszt uzyskania przychodu /KSKUP/ 189 787,37
9.     Dochód podatkowy                                                21 992,23
10.   Dochód zwolniony 21 992,23
10.   Dochód do opodatkowania 00,00
 

 

 

 

X.  Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z 

działalnością statutową. 

 

XI.  Średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 0,21 etatu.  

Wynagrodzenia za 2010 rok wyniosły                                                          61 095,90 zł, w 

tym: 

- z tytułu umowy o pracę                                                                                     10 626,80 zł, z 

tego:  

    - Członka Zarządu        10 626,80 zł 

- z tytułu umów cywilnoprawnych                                                                       50 469,10 zł, z 

tego: 

     - Prezesa Zarządu        11 000,00 zł 

     - Członka Zarządu         4 233,68 zł 

 

   

Białystok dnia 28.03.2011 r. 



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


