
Dodatkowa informacja finansowa przekazywana przez stowarzyszenia 
 do organów sprawozdawczych  

 
Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia obejmuje okres od 1 stycznia 2010 r. 
do 31 grudnia 2010 r. 
 
 Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 10469,76 zł 
 Wynik finansowy z Rachunku zysków i strat jest ujemny i 

wyniósł na dzień 31 grudnia 2010 r. -733,67 zł 

 Nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 733,67 
zł zostanie pokryta z funduszu statutowego po podjęciu 
chwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 
2010. 

  

 
Ustalenia szczegółowe bilansu i rachunku zysków i strat za 2010 rok. 
 Stowarzyszenie nie posiada majątku trwałego 0 zł 
 Stowarzyszenie posiada fundusz statutowy: 10769,43 zł 
 W aktywach bilans wykazuje wyłącznie środki na rachunku 

bankowym  10469,76 zł 

 W pasywach odzwierciedleniem tych środków są:    
 Fundusze własne, na które składają się: 10 035,76 zł 
 - fundusz statutowy 10 769,43 zł 
 - nadwyżka kosztów nad przychodami -733,67 zł 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:  434,00  
 - inne zobowiązania krótkoterminowe 434,00 zł 
 
1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów: 

Dochody Polskiego Towarzystwa Meteorytowego w 2010 roku: 
 Składki członkowskie 3 500,00 zł 
 Opłaty konferencyjne 834,00 zł 
 Dochody kapitałowe (odsetki) 1,03 zł 
 Pozostałe przychody (środki pieniężne z remanentu 

wpłacone na konto stowarzyszenia) 70 zł 

 Razem dochody 4 405,03 zł 
 
2. Informacje o strukturze zrealizowanych kosztów: 

 
Koszty Polskiego Towarzystwa Meteorytowego w 2010 roku: 

 Koszty realizacji zadań statutowych:   
a) Druk historii Polskiego Towarzystwa Meteorytowego 770,00zł  
b) Druk broszury informacyjnej o meteorytach 2 269,20 zł  

 Razem koszty zadań statutowych: 3 039,20 zł 
 
 Koszty administracyjne, na które składały się:   
 - usługi obce:   
 1) usługi księgowe 732,00 zł  
 2) usługi kurierskie 149,60 zł  
 3) abonament usług internetowych 139,08 zł  
 Razem koszty usług obcych: 1 020,68 zł 
 - pozostałe koszty:   
 1) delegacje 528,68 zł  
 2) opłaty sądowe KRS 222,86 zł  



 3) pozostałe (znaczki, koperty, pieczątki) 327,28 zł  
 Razem pozostałe koszty: 1 078,82 zł 
 Razem koszty administracyjne: 2 099,50 zł 
 
3. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego. 

Wynik finansowy za rok 2010 był ujemny i wyniósł  -733,67 zł 
Został pokryty z funduszu statutowego po uchwale walnego zebrania 
stowarzyszenia w dniu 9 kwietnia 2011 roku. 

4. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań. 

Nie dotyczy 
5. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach 

Na lata 2011 i 2012 planuje się zwiększenie kosztów statutowych na druk 
wydawnictw specjalistycznych i popularyzujących działalność stowarzyszenia 
w związku z 10-leciem działalności. 
 

Obliczenie bilansu oraz rachunku zysków i strat zostało przeprowadzone rzetelnie i 
stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad 
rachunkowości dla stowarzyszeń, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. 
U. Z 2010 r. Nr 137 poz. 1539). Dokumenty finansowe stowarzyszenia zostały 
sprawdzone i nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Meteorytowego 
zatwierdził sprawozdanie finansowe za 2010 r. 


