
Informacja dodatkowa,
wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2019

Nazwa, siedziba i adres organizacji:
                                                      Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej
                                                      58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 38
Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 2007- 9499Z, PKD2004 – 9133Z – działalność 
pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nieklasyfikowanych.

Data rejestracji – 29.09.2004r w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna, Wydział 
Gospodarczy KRS nr 0000217528
Członkami zarządu w 2017 roku były : 

Zofia Mirek – prezes, 
Lucyna Bajsarowicz – wiceprezes, 
Helena Niewiadomska – skarbnik, 
Beata Pielka – sekretarz.

Celem  statutowym  organizacji  jest  wspieranie  i  wyzwalanie  inicjatyw  społecznych
zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz
tworzenie warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za rok obrotowy 2019 przy założeniu 
kontynuowania działalności przez organizację. Nie są nam znane okoliczności, które 
wskazywałyby na istnienie zagrożeń naszej dalszej działalności.

Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób:
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
- środki pieniężne według ich wartości nominalnej,
- zobowiązania wobec kontrahentów według kwot należnych do zapłaty
Na koniec każdego okresu obrachunkowego sporządza się inwentaryzację środków 
pieniężnych w kasie – w formie spisu z natury.
Nie prowadzi się ewidencji ilościowo – wartościowej materiałów. Materiały przekazywane z 
zakupu na potrzeby działalności statutowej i na potrzeby administracyjno-biurowe wpisuje się
bezpośrednio w koszty, w pełnej wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą zakupu.

Zgodnie ze statutem, dochodami Towarzystwa są: 
* składki członkowskie,
* otrzymane darowizny,
* 1% z podatków,
* dotacje  oraz subwencje na dofinansowanie działalności statutowej.

W roku 2019 uzyskaliśmy łączny przychód 83.135,00 zł w tym:
 Składki członkowskie –  10.659,00 zł
 Darowizny –  45.893,00 zł
 Dotacje –  16.400,00 zł w tym: 

w tym: z Urzędu Miasta w Dzierżoniowie   – 
ze Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie – 

 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
 (członków i sympatyków TOZD)   – 10 183,00 zł  

Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych zgodnych ze
statutem Towarzystwa. 



Koszty realizacji zadań statutowych łącznie wyniosły:  83.763,75  zł 
w tym  na :

 wynajem transportu  –  18.609,00 zł
 zakup biletów –  40.116,00 zł
 wynajem sali –    4.822,09 zł  
 wykładowców –  10.850,00 zł
 materiały/catering –    2.456,39 zł
 materiały –    1.910,05 zł
 promocja –    2.653,92 zł
 inne –    2.346,30 zł

Po zbilansowaniu uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów Towarzystwo
Oświatowe  Ziemi  Dzierżoniowskiej  uzyskało  ujemny wynik  finansowy na
działalności  statutowej  w  kwocie  628,75  złotych.  Uwzględniając  koszty
administracyjne, które za rok 2019 wyniosły 551,90 złotych, w  tym : 
opłaty pocztowe –    13,90 zł              
 usługi bankowe  –   499,00 zł
 inne                        -     39,00 zł

 uzyskano ujemny wynik finansowy brutto na całokształcie działalności 1.180,65 zł.

Na rachunku bankowym Towarzystwa w dniu 31 grudnia 2019 roku za ewidencjonowane
zostały  środki  pieniężne  w  kwocie 9.348,32 zł. Środki  pieniężne  w  kasie  po  dokonanej
inwentaryzacji  wynosiły  273,83 zł.  Zobowiązania  krótkoterminowe  za  2019  rok  nie
wystąpiły.

Data sporządzenia: 20.01.2020 r.


