INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZAMOJSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO
ZA ROK 2013
CZĘŚĆ I.
Stowarzyszenie Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne z siedzibą w Zamościu , Zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z/s Świdniku VI
Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000076428 i wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Zakładów Opieki Zdrowotnej, posiada nr
statystyczny REGON 950434444 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 9222432733 prowadzi
swoją działalność nieprzerwanie od 27 czerwca 1961 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd działał w następującym składzie:
Prezes – Andrzej Pogudz
V-ce Prezes – Wojciech Kapuściński
V-ce Prezes – Piotr Komajda
Skarbnik – Kinga Magryta
Sekretarz – Waldemar Siatka
Członek Zarządu – Wojciech Lembryk
Członek Zarządu – Rafał Maśny

-

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne prowadzi rachunkowość na zasadach określonych
przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223
ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości dla niektórych
jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U.
Z dnia 15 listopada 2001r. Nr 137 poz. 1539).
Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2013 tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 miesięcy
i dłużej, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją
przyjętych zasad rachunkowości.

CZĘŚC II
1. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do bilansu.
Aktywa i pasywa sprawozdania finansowego zamykają się sumą bilansową w wysokości 1.457,20 zł
Po stronie aktywów wykazane są:
•

Należności krótkoterminowe w kwocie 457,00 zł stanowiące wartość nie opłaconych składek
za rok 2013.

•

Środki pieniężne na podstawowym rachunku bankowym w kwocie 1.000,20 zł, zgodnie
z wyciągiem bankowym nr 12/2013 z dnia 31-12-2013 r. wyrażone zostały w kwocie
nominalnej. Przeprowadzono weryfikację sald na rachunku bankowym z zapisami w Księdze
Głównej. Stan konta bankowego na koniec roku zgadza się z Księgą Główną.
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku podstawowym stanowią wkład własny na
realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki (zadania: „Organizacja wystaw w
Galerii Fotografii RATUSZ i wystawy plenerowej pt. WSCHODNIA” oraz „XXIV Ogólnopolskie
Biennale Fotografii ZABYTKI”) zgodnie z zarządzeniem nr 31/2014 Prezydenta Miasta
Zamość z dnia 27-01-2014 r. na który zostaną przeznaczone w 2014 r.
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Po stronie pasywów wykazane są:
•
•

Fundusz statutowy w kwocie 2.630,08 zł
Wynik finansowy netto za rok obrotowy w kwocie –1.172,88 zł, który zmniejsza fundusz
statutowy.
2. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do rachunku wyników.
Rachunek wyników wykazuje:
•
•

•

Przychody Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego w 2013r. w kwocie 114.621,78 zł, na
które składają się wyłącznie przychody z działalności statutowej.
Koszty Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego w 2013r. w kwocie 115.794,66 zł, na które
składają się:
- Koszty realizacji zadań statutowych – 114.792,23 zł
- Koszty administracyjne – 879,43 zł
- Pozostałe koszty – 123,00 zł
Wynik finansowy brutto w 2013 r. wynosi -1.172,88 zł (ujemny). Niedobór zostanie pokryty z
funduszu statutowego poprzedniego roku.

Sprawozdanie niniejsze zostało sprawdzone, skontrolowane i zatwierdzone na wspólnym
posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu 24-03-2014 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Podpis Skarbnika:

Podpisy członków Zarządu:
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Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

