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Załącznik nr 1 do uchwały Walnego Zebrania Członków nr X/2016 z dnia 28.06.2016r. 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA W 2015r. 

I. Dane Stowarzyszenia 

 Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych, 58-100 Świdnica, ul. Długa 33. 

Jednostka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Stowarzyszeo, Innych organizacji Społecznych  

i Zawodowych, Fundacji Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 

0000044797. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Stowarzyszenie otrzymało status 

organizacji pożytku publicznego z dniem  27.05.2004r. 

II. Członkowie i Władze Stowarzyszenia  

 W roku 2015 do Stowarzyszenia przystąpiła Gmina Świdnica. Członkami obecnie są: 

Gmina Świdnica, Gmina Jaworzyna Śląska, Miasto Świdnica, Powiat Świdnicki. Ze względu na 

wybory samorządowe w październiku 2014r i wygaśnięcie kadencji delegatów, członkowie 

dokonali wyborów nowych delegatów do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 

stanowiącego najwyższą jego władzę. 

W jego skład weszli:  

-Anna Szymkiewicz (Gmina Świdnica), 

-Tadeusz Żuberek (Gmina Świdnica), 

-Łukasz Świeczko (Gmina Świdnica), 

-Diana Szwed (Powiat Świdnicki), 

-Krystian Werecki (Powiat Świdnicki), 

-Kazimierz Chajduga (Powiat Świdnicki), 

-Marek Zawisza ( Gmina Jaworzyna Śląska), 

-Marek Mazur ( Gmina Jaworzyna Śląska), 

-Renata Kruk ( Gmina Jaworzyna Śląska), 

-Janusz Solecki (Miasto Świdnica), 

-Józef Daleszyoski (Miasto Świdnica), 

-Krzysztof Grudzioski (Miasto Świdnica). 

 

Powołany został Zarząd Stowarzyszenia w składzie: 

-Konrad Jabłooski - Prezes Stowarzyszenia, 

- Łukasz Świeczko - Wiceprezes Zarządu, 

- Barbara Krystyniak - Skarbnik, 

- Krystian Werecki - Członek Zarządu, 

- Marek Zawisza - Członek Zarządu. 
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W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia powołani zostali: 

- Kazimierz Chajduga - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 

- Marek Mazur - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

- Józef Daleszyoski - Członek Komisji Rewizyjnej. 

 W roku 2015, odbyły się 3 posiedzenia Walnego Zebrania, podczas których podjęto 

26 uchwał. Zarząd odbył 70 posiedzeo, z czego 9 stacjonarnych w siedzibie Sudeckiego 

Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, natomiast 61 przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumienia się na odległośd (elektronicznych). Podczas posiedzeo Zarządu 

łącznie podjęto 188 uchwał. Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie. 

III. Cele statutowe Stowarzyszenia  

 Zgodnie ze Statutem, Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych realizuje 

następujące cele: naukowe, naukowo – techniczne, oświatowe, oświatowo – wychowawcze, 

kulturalne, wspierania inicjatyw społecznych w zakresie budowy dróg i sieci 

telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, zwalczania bezrobocia, rozwoju 

małej i średniej przedsiębiorczości, rozwoju samorządności lokalnej, a w szczególności: 

1. Pobudzania aktywności społeczno – gospodarczej społeczności lokalnej,  

2. Integrowania i wspierania działao na rzecz rozwoju infrastruktury intelektualnej  

i technicznej, 

3. Inspirowania działao na rzecz rozwoju samorządności, decentralizacji i demokracji, 

4. Inicjowania kontaktów gospodarczych i społecznych z partnerami krajowymi  

i zagranicznymi, 

5. Promocji powiatów i gmin będących jego członkami, 

6. Wspierania przedsięwzięd gospodarczych i organizacyjnych ograniczających 

bezrobocie, w szczególności służących rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw, 

7. Współpracy z organizacjami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie 

tworzenia nowych miejsc pracy, 

8. Popierania wszechstronnego rozwoju terenów wiejskich, 

9. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeostwami, 

10. Udzielania wsparcia młodzieży do 25 roku życia w zakresie wszechstronnego rozwoju 

ze szczególnym uwzględnieniem wejścia na rynek pracy i podejmowania przez nią 

działalności gospodarczej. 
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 Cele określone wyżej są wyłączną działalnością statutową i dotyczą realizacji zadao 

publicznych na rzecz ogółu społeczności i realizacja działalności w/w jest sferą w rozumieniu 

zadao publicznych, o której stanowi art. 4 ustawy z dnia 29 maja 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

IV. Realizacja celów statutowych w 2015r. 

W okresie sprawozdawczym szczególnie aktywnie realizowane były następujące cele: 

1. Pobudzanie aktywności społeczno – gospodarczej społeczności lokalnej, 

2. Inicjowanie kontaktów gospodarczych i społecznych z partnerami krajowymi  

i zagranicznymi, 

3. Promocja powiatów i gmin będących jego członkami, 

4. Wspieranie przedsięwzięd gospodarczych i organizacyjnych ograniczających 

bezrobocie, w szczególności służących rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw, 

5. Udzielanie wsparcia młodzieży do 25 roku życia w zakresie wszechstronnego rozwoju 

ze szczególnym uwzględnieniem wejścia na rynek pracy i podejmowania przez nią 

działalności gospodarczej. 

Realizacja w/w celów następowała poprzez : 

 Zarządzanie 6 projektami Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego (DFP)  „Inicjatywa 

JEREMIE”, z czego jeden był nowy i wdrażany w 2015 r.(Umowa Operacyjna nr  

2.7/2014/DFP/2/230). 

 Na dzieo 31.12.2015r., aktywny, będący w zarządzaniu, portfel pożyczkowy w ramach 

DFP, wynosił 16 374 219,78 zł, z czego 855 411,71 zł stanowiły środki własne Stowarzyszenia 

(ok.5,22% całego portfela), natomiast 15 518 808,07 zł to środki zwrotne DFP. Składały się 

nao 282 pożyczki. 

 W ramach zarządzania portfelem w roku 2015r. SSIG administrowało łącznie  

17 wypowiedzianymi pożyczkami, z czego 10 zostało wypowiedzianych w 2015r.  

W 4 przypadkach, wypowiedzenia zakooczyły się skierowaniem na drogę postępowania 

sądowego, zakooczonego wyrokiem i nadaniem klauzuli wykonalności. 6 wypowiedzianych 

pożyczek zostało całkowicie spłaconych. Wartośd portfela wypowiedzianych pożyczek na 

dzieo 31.12.2015 wyniosła 393 690,36 zł (11pożyczek). Powodem wypowiedzeo było 

niewywiązywanie się przez pożyczkobiorców z obowiązków umownych polegających głównie 

na: nieterminowej spłacie pożyczki, nie kwalifikowalności wydatków oraz likwidacji 

działalności gospodarczej. W jednym przypadku powodem wypowiedzenia był całkowity 

brak rozliczenia wydatków przez pożyczkobiorcę. Poza tym ostatnim przypadkiem, 

skierowanym do egzekucji komorniczej, pozostałe zobowiązania są regulowane terminowo 

na podstawie zawartych ugód przedsądowych bądź też, jak wspomniano wyżej, zostały 

spłacone. 
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 W I kwartale minionego roku został opracowany i złożony do konkursu wniosek  

o pozyskanie kolejnych środków na wsparcie przedsiębiorczości a 25 marca 2015r., w wyniku 

jego wygrania, podpisana została, z Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym, jako 

Menadżer DFP, Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr 2.7/2014/DFP/2/230. 

 Pozyskany Limit Pożyczki Globalnej wyniósł 5 000 000zł.Wkład własny 263 158 zł. 

Łączna wartośd projektu 5 263 158,00 zł. Umowny okres budowy portfela 6 miesięcy. 

Zakooczenie budowy portfela 30.09.2015 tj. 5 miesięcy, 5 dni. Wykorzystano wszystkie 

środki udzielając 75 pożyczek, w tym 15 to pożyczki dla osób rozpoczynających działalnośd 

gospodarczą na terenie powiatu świdnickiego. W ramach tej Umowy Operacyjnej we 

wszystkich gminach Powiatu Świdnickiego zainwestowaliśmy 3 303 158,00 zł tj. 62,7% 

wszystkich środków projektowych przeznaczonych na cały Dolny Śląsk. Wartośd wsparcia 

MŚP, wg. miejsca prowadzenia działalności, w poszczególnych gminach będących członkami, 

przedstawiała się następująco: Gmina Miasto Świdnica - 1 395 000,00 zł; Gmina Świdnica - 

544 000,00 zł: Gmina Jaworzyna Śląska - 200 000,00 zł. Natomiast według miejsca 

zamieszkania przedsiębiorców, wartośd wsparcia wyniosła: Powiat Świdnicki - 3 521 158,00 zł 

tj.66,9%. W tym Gmina Miasto Świdnica -1 628 000,00 zł ; Gmina Jaworzyna Śląska -  

429 158,00 zł; Gmina Świdnica - 360 000,00 zł. 

Wartośd ogółem, udzielonej pomocy de minimis przez SSIG w tym projekcie, to 

106 966,09 euro tj. 443 028,19 zł, a w powiecie świdnickim 277 778,55 zł. 

   

 W roku 2015 kontynuowany był także program wsparcia wspólnot mieszkaniowych. 

Udzielono 2 nowe pożyczki na kwotę 70 tys. zł (Świdnica) i 22 tys. zł (Jaworzyna Śląska),  

a łączna ilośd aktywnych pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym na dzieo 

31.12.2015r., wynosiła 22. Wartośd zarządzanego portfela to 838 958,28 zł, w tym Miasto 

Świdnica 607 452,20 zł (15 pożyczek), Jaworzyna Śląska 231 506,08 zł (7 pożyczek). Spłaty 

przebiegają terminowo i bez zakłóceo. 

 Prowadzona była działalnośd na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3, Ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie,  

w zakresie określonym w pkt 1-32, polegająca na udzielaniu nieoprocentowanych pożyczek 

na cele statutowe. Beneficjentami były wyłącznie fundacje i stowarzyszenia sportowe. 

 W ramach tej działalności w 2015r. udzieliliśmy 2 pożyczki a zarządzaliśmy  

5 pożyczkami. Na koniec roku wartośd zarządzanego portfela wynosiła 35 121,38 zł  

a w trakcie roku organizacje spłaciły 114 878,62 zł. Nie wystąpiła szkodowośd. 
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V. Najistotniejsze zdarzenia w obszarze finansów stowarzyszenia 

- Kapitał własny powiększył się do 2 701 498,45 zł (2 461 793,33 zł w roku 2014), 

wypracowana została nadwyżka finansowa w wysokości 239 000 zł, a rezerwy finansowe 

stowarzyszenia na lokatach bankowych wyniosły na dzieo 31.12.2015r. 2 010 531,49 zł. 

- Otrzymaliśmy, od Menadżera DFP tj. Banku Gospodarstwa Krajowego, nagrodę,  

w wysokości 100 000 zł za sprawną i terminową realizację Umowy Operacyjnej 2.6.  

- W minionym roku udokumentowano, rozliczono i sporządzono wnioski do Menadżera  

o zwrot kwalifikowalnych kosztów zarządzania na kwotę ponad 519 464 zł. Warte 

podkreślenia jest, że żaden z wydatków nie został zakwestionowany i wszystkie zostały  

w pełni zwrócone stowarzyszeniu. W tym zakresie byliśmy poddani kontroli trzech 

projektów (2.1;2.2;2.3) o wartości 10,5 mln zł. 

- Koszty działalności stowarzyszenia były średnio w ponad 90% refundowane przez 

Menadżera w ramach kosztów zarządzania. Przykładowo: wynagrodzenia w 93,30%; usługi 

obce w 92,18%; pochodne od wynagrodzeo w 90,35%; pozostałe koszty w 94,73%, a wśród 

nich koszty promocji, reklamy, wizytacji pożyczkobiorców 100%. Efektywne zarządzanie 

projektami DFP sprawiło, iż koszty własne działania stowarzyszenia w roku 2015 wyniosły 

zaledwie 46 000 zł.  

- W roku sprawozdawczym, podobnie jak w latach poprzednich nie ponieśliśmy 

jakiejkolwiek straty z tytułu udzielonych pożyczek. Rok 2015 był szóstym rokiem 

bezszkodowej działalności pożyczkowej. Nie wypłaciliśmy także żadnych prowizji 

umownych Menadżerowi DFP z tytułu nieosiągnięcia parametrów budowy portfela. 

Dowodzi to sprawności realizacji zadao i jest szczególnie godne odnotowania, gdyż niektóre 

instytucje realizujące DFP, takie prowizje zmuszone były uiścid, ze środków własnych. 

Warto zaznaczyd, że w całym okresie realizacji udzieliliśmy pożyczek mikro, małym  

i średnim przedsiębiorstwom na kwotę 27 033 622,98 zł. 

- Rok 2015 był trzecim z kolei rokiem radykalnej obniżki składek członkowskich. Składki  

w 2015 r. wyniosły 124 718 zł i były mniejsze od składek w 2014r. (164 404 zł) o 39 686 zł  

i mniejsze o 114 023zł w porównaniu do roku 2013(238 741zł).W 2015 r umorzono II ratę 

składki Miastu Świdnica w wysokości 71 494,44 zł a Gmina Świdnica była, na mocy uchwały 

Walnego Zebrania zwolniona z płacenia składki. 

 Pomimo tak dużego spadku przychodów w pozycji – składki członkowskie, na koniec 

roku obrotowego 2015 wynik finansowy zakooczono nadwyżką w wysokości 239 000 zł. 
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VI. Inne istotne zdarzenia 

- Wg. dobrowolnych oświadczeo przedsiębiorców w monitoringu zleconym przez 

Menadżera DFP, udzielone przedsiębiorcom w 2015r. pożyczki spowodowały utworzenie 

66,5 miejsc pracy. 11,5 zatrudnienie na czas nieokreślony, 18 na czas określony, 26 umów  

o dzieło,11 innych (umowy zlecenia, kontrakty menadżerskie). Dla porównania warto 

dodad, że realizacja przez stowarzyszenie wszystkich projektów spowodowała powstanie 

243,5 miejsc pracy.92,5 zatrudnienie na czas nieokreślony, 73 na czas określony, 32 umowa  

o dzieło, 46 innych. 

- Odpowiedzieliśmy na apel Pani Prezydent Świdnicy i wsparliśmy kwotą 800 zł osiedlenie 

polskiej rodziny z Donbasu 

- Wsparliśmy kwotą 400 zł pobyt ubogich dzieci na półkoloniach w ramach imprezy „Miasto 

dzieci” organizowanej przez Muzeum Techniki w Jaworzynie Śląskiej. 

- Zespół kontrolny Banku Gospodarstwa Krajowego z Warszawy, kontrolował prawidłowośd 

i kwalifikowalnośd kosztów zarządzania w projektach 2.1;2.2;2.3 o wartości 10,5 mln zł. 

Żaden wydatek nie został zakwestionowany ani przypisany do zwrotu. Kontrola 

potwierdziła zgodnośd z prawem ich poniesienia oraz celowośd i racjonalnośd. 

- Podobnie jak w latach poprzednich, stowarzyszenie realizowało zadania z zakresu 

sprawozdawczości, monitoringu i kontroli. W ramach sprawozdawczości stowarzyszenie 

sporządza sprawozdania miesięczne, kwartalne, roczne oraz koocowe. W 2015 r. 

sporządzono 27 obowiązkowych sprawozdao. Do najbardziej pracochłonnych, o ogromnej 

szczegółowości należą sprawozdania kwartalne, których sporządzanie trwa od kilku do 

kilkunastu dni. W ramach monitoringu i kontroli sprawdzano 282 pożyczkobiorców  

w każdym kwartale, w wyniku czego wystosowano 95 wystąpieo na piśmie z żądaniem 

przedłożenia dokumentacji o otrzymanej pomocy publicznej. 

VII. Korzyści Członków z przynależności do Stowarzyszenia 

SKŁADKI I INWESTYCJE FINANSOWE SSIG W 2015 ROKU 

 

Składki Członka w 

2015r. 

Wielkośd 

Inwestycji SSIG w 

rozwój 

gospodarczy na 

terenie Członka 

Krotnośd 

pomnożenia 

inwestycyjnego  

wpłaconej składki 

Procentowa wartośd 

pomnożenia 

Powiat Świdnicki 35 296,36 zł 3 563 158,00 zł* 101 10095,26% 
Gmina Miasto Świdnica 72 982,44 zł 1 698 000,00 zł 23 2326,62% 
Gmina Jaworzyna Śląska 16 440,00 zł 451 158,00 zł 27 2744,44% 

Gmina Świdnica 0,00 zł 360 000,00 zł 
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*W tym wartośd inwestycji na terenie Gmin Członków Stowarzyszenia wchodzących w skład Powiatu Świdnickiego 

VIII. Informacja o przychodach i kosztach 

Przychody księgowe, wykazane w rachunku wyników za 2015 rok. 

Przychody za 2015 rok 

Tytuł przychodu Kwota 

1. Przychody statutowe 

124718,8 

 

a. składki członkowskie Gmina Miasto Świdnica 72982,44 

b. składki członkowskie  Gmina Jaworzyna 16440 

c. składki członkowskie Powiat Świdnica 35296,36 

2. Inne przychody określone statutem 

1036,54 

 

a. 1% podatku 234,30 

b. koocowe rozliczenie dotacji celowej z 2014r  na 

realizację  zadania publicznego- kwota 

wykorzystania przez SSIG  na pokrycie kosztów 

obsługi zdania publicznego 802,24 

2. Przychody Finansowe  83308,48 

 

Średnia składka 

w okresie 

członkowskim 

Inwestycje SSIG na terenie członków stowarzyszenia w 

latach 2010 - 2015 
Wielokrotnośd 

składki 

zainwestowana 

przez SSIG na 

terenie danego 

członka 

Wsparcie 

przedsiębiorczości 

Wsparcie 

wspólnot 

mieszkaniowych 

Wsparcia łącznie 

Powiat Świdnicki 71 661,79 zł 18 328 322,98 zł* 1 698 000,00 zł 20 026 322,98 zł 279 

Gmina Miasto 
Świdnica 

119 426,24 zł 10 566 752,98 zł 962 000,00 zł 11 528 752,98 zł 97 

Gmina Jaworzyna 
Śląska 

13 040,84 zł 747 000,00 zł 736 000,00 zł 1 483 000,00 zł 114 

Gmina Świdnica 27 859,25 zł 2 303 000,00 zł 
 

2 303 000,00 zł 83 
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A. Odsetki od pożyczek  

75700,55 

 

- Wspólnoty Mieszkaniowe 55420,47 

-  umowa DFP 1 2003,90 

- umowa  DFP 2 6157,83 

- umowa DFP 3 4214,87 

-  umowa DFP 4 2850,68 

-  umowa DFP  6 3435,42 

- umowa DFP  7 284,67 

- organizacje pożytku publicznego, fundacje, 

stowarzyszenia 1156,83 

- kluby sportowe 175,88 

B. Prowizje od pożyczek 

3810 

 

- organizacje pożytku publicznego, fundacje, 

stowarzyszenia 450 

- kluby sportowe 600 

- Wspólnoty Mieszkaniowe 2760 

C. Odsetki od lokat bankowych 

3297,21 

 

- odsetki od lokat bankowych zrealizowane 3238,19 

- odsetki od lokat bankowych bilansowe, naliczone 

na 31.12.2015r 59,02 

D. Odsetki karne od pożyczek 

1010,31 
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- umowa DFP 1 582,36 

- umowa DFP 2 100,42 

- umowa DFP 3 94,74 

- umowa DFP 4 35,85 

- umowa DFP 6 27,19 

- umowa DFP 7 3,14 

- kluby sportowe 166,61 

E. niepodatkowe – księgowe odsetki bilansowe od 

pożyczek udzielonych w ramach umów DFP 1, DFP 

2, DFP 3, DFP 4, DFP 6, DFP 7 Wspólnotom 

Mieszkaniowych naliczonych na dzieo 31.12.2015r -509,59 

4. Przychody operacyjne 634286,48 

1. refundacje PUP - wyposażenia stanowisk pracy 

Stowarzyszenie  otrzymało z Urzędu Pracy w 2010r 

i 2012r dofinansowanie stanowiska pracy  w kwocie 

37.516,24 zł i 13491,87 zł   jako zwrot  

poniesionych wydatków na zakup wyposażenia ( 

amortyzacja jednorazowa) i środków trwałych ( 

amortyzacja miesięczna wg odpowiednich stawek).  

Kwotę netto refundacji Stowarzyszenie ujęło 

w rozliczeniach międzyokresowych przychodów 

(konto 844-1), którą rozliczało do wysokości 

amortyzacji (umorzenia) i uznawało pozycję 

"pozostałe przychody operacyjne" (konto 762-1). 

Kwota "pozostałych przychodów operacyjnych" 

równa amortyzacji nie stanowi przychodu 

podlegającego opodatkowaniu, a amortyzacja od 

środków trwałych  nie stanowi  kosztu uzyskania 

przychodów. 

Pozostała  nierozliczona kwota 3425,65 zł, która 

widnieje na koncie 844-1 „ rozliczenia 

międzyokresowe kosztów”.   2164,80 
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2,. Inne przychody operacyjne 631941,68 

- ściągnięcie komornicze- niespłacone w terminie 

pożyczki- zwrot kosztów komornika, mecenasa,  

opłat za pozew 12623,11 

- błedy z lat ubiegłych- przeks błędów na koncie 

641-9-4 z roku 2014r 0,57 

- różne drobne ( drobne salda należności i 

zobowiązao, ujawnienie nadwyżki środków w kasie) 33,05 

- zwrot kosztów poniesionych z tytułu zarządzania 

funduszami pożyczkowymi 

519464,95 

 

a. umowa DFP-1 14759,07 

b. umowa DFP 2 34917,06 

c. umowa DFP-3 117058,82 

d. umowa DFP 4 143728,74 

e. umowa DFP 6 137189,33 

f. umowa DFP 7 71811,93 

nagroda za sprawną realizację umów 

operacyjnych 100000 

a. nagroda za sprawną realizację umowy  DFP 

6 100000,00 

razem: 843350,30 

Koszty księgowe, wykazane w rachunku wyników za 2015 rok 

Tytuł  kosztu Kwota 

1. Koszty realizacji zadao statutowych 2002,24 

a. koszty programu Debiut Gospodarczy- koocowe 
rozliczenie 

802,24 
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b. przekazanie darowizny pieniężnej na 
organizację półkolonii   dla ubogich dzieci -projekt 
"Miasto Dzieci" 

400.00 
 

c. przekazanie darowizny pieniężnej Fundacji 
Symbioza z przeznaczeniem na pomoc w 
wyposażeniu mieszkania dla rodziny uchodźców z   
Donbasu 

800.00 

2. Koszty administracyjne 575866,19 

 

a. materiały i energia (media, materiały 
biurowe, materiały gospodarcze, środki 
czystości, artykuły spożywcze, niskocenne 
wyposażenie, książki i czasopisma).  Kwota 
przypadająca na realizację  6 funduszy 
pożyczkowych to 7 514,46 zł, w tym 

b. DFP 1- 178,87  zł 
c. DFP 2- 425,00  zł 
d. DFP 3-  1 491,80 zł 
e. DFP 4- 1 402,64zł 
f. DFP 6-  1 763,80 zł 
g. DFP 7-  2 252,35 zł 

8099,17 

b. amortyzacja (kserokopiarka sfinansowana 
dotacją z PUP) 

2164,80 

 c. usługi obce (usługi telekomunikacyjne,  
księgowe, prawnicze, bankowe, pocztowe, 
abonament BIG Infomonitor, koszty, usługi 
informatyczne, inne usługi specjalistyczne, lex, 
serwis programu pożyczkowego). Kwota 
przypadająca na fundusze pożyczkowe to  
80125,29 zł, w tym 

a. DFP 1-     2 404,01 zł 
b. DFP 2-     5 287,18 zł 
c. DFP 3-    17 654,21 zł 
d. DFP 4 –   17 111,34 zł 
e. DFP 6-     20 147,02 zł 
f. DFP 7 –   17 521,53 zł 

 

86926,56 

d. podatki i opłaty ( opłaty  sądowe krs, opłaty 
skarbowe) 

461,00 

e. wynagrodzenia (nagrody kwartalne za realizację 
umów w ramach projektów realizowanych z DFP , 
wynagrodzenie zasadnicze, umowy 
cywilnoprawne). Kwota przypadająca na fundusze 
pożyczkowe to 342 411,14 zł, w tym: 

367000,79 
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w 
a. DFP 1-    8597,21 zł 
b. DFP 2-    27  985,48  zł 
c. DFP 3-    79 154,13  zł 
d. DFP 4 –   74 859,54 zł 
e. DFP 6-      87 691,91 zł    
f. DFP 7  -    64 122,87 zł 

 

f. ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 
(składki na ZUS, fundusze pracy finansowane przez 
płatnika, szkolenia pracowników, koszty BHP, 
badania lekarskie) . Kwota przypadająca na 
realizację funduszy pożyczkowych to  71 432,41zł, 
w tym: 
 

a. DFP 1-      1 821,24 zł 
b. DFP 2-      5 772,71 zł 
c. DFP 3-    16 687,36 zł 
d. DFP 4 –   15 793,57zł 
e. DFP 6-     18 414,47 zł 
f. DFP 7 -   12 943,06  

 
 

 
79061,29 

h. pozostałe koszty (podróże służbowe, 
związane przede wszystkim z 
obowiązkowymi wizytacjami 
przedsiębiorców, dojazdami na szkolenia, 
do urzędów  w celu  udostępniania  
przedsiębiorcom informacji o 
realizowanych projektach, koszty ogłoszeo 
w gazetach  oraz telewizji  promujące 
udzielanie pożyczek w ramach DFP 7, usługi 
reklamowe funduszy pożyczkowych, 
ubezpieczenia majątkowe. Kwota 
przypadająca na realizację funduszy 
pożyczkowych to  30 459,63 zł   w tym: 

 
a. DFP 1-        128,66  zł 
b. DFP 2-        341,13 zł 
c. DFP 3-       1328,49zł 
d. DFP 4 –      1058,08zł 
e. DFP 6 –     1 564,92zł 
f. DFP 7 -     26038,35 zł 

32 152,58 

3. Koszty finansowe 0 

4. Koszty operacyjne (opłaty sądowe, komornicze, 
dot. wierzytelności SSIG, które regulowane są w 

25776,75 
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ratach wraz z należnymi odsetkami i zwrotem 
kosztów postępowania, które ujmowane są 
równoległe do spłat w pozostałe przychody 
operacyjne, koszty rozmów telefonicznych 
prywatnych, które zostały rozliczone przez 
pracowników w rozliczeniu zaliczki, koszty 
korespondencji prawniczej) 

razem 603645,18 

W ramach informacji uzupełniających do kategorii wynagrodzenia należy nadmienid, 

że jednostka na dzieo 31.12.2015r. zatrudnia 7 osób na podstawie umów o pracę oraz 

dodatkowo zawierane były w 2015r. umowy cywilnoprawne m.in. na usługi informatyczne, 

sprzątanie pomieszczeo, usługi prawnicze. W związku, z czym Stowarzyszenie wypłacało 

wynagrodzenia na podstawie umów zleceo oraz umów o pracę, nagrody kwartalne. 

W roku sprawozdawczym nie tworzone były rezerwy, nie wystąpiły zyski i straty 

nadzwyczajne, a rachunek wyników sporządzono według wariantu porównawczego. 

Księgowośd Stowarzyszenia prowadzona jest przez AS Biuro Rachunkowe Joanna Gruda,  

ul. Aleja Niepodległości 16/2, 58-100 Świdnica. 


