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SPRAWOZDANIE 

Zarządu Towarzystwa Nauki i Kultury 'Libra” 

za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 

 

W okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. Towarzystwo Nauki i Kultury 'Libra” z 

siedzibą w Lublinie prowadziło działalność statutową.  

Wynikiem działalności 2018 r było;  

1. Wydanie VII i VIII tomu monografii zbiorowej i czasopisma: „Dzieje biurokracji ” 

2. Organizacja konferencji młodych historyków i archiwistów „IV Lubelska Wiosna 

Historyczna” 

3. Organizacja międzynarodowej konferencji: III seminarium aktualnych problemów 

archiwistyki i zarządzania dokumentami,  

4. Organizacja sześciu minikonferencji z dziedziny politologii i stosunków 

międzynarodowych z Fundacją Konrada Adenauera. 

5. Organizacja konferencji Bellicullum Diplomaticum VII Lublinense pt. „Dokument w 

administracji europejskiej. Od pergaminu i papieru do e-Government” 

6. Wydanie kwartalnika naukowego „Wschodni Rocznik Humanistyczny”.. 

 

Towarzystwo w.w. okresie osiągnęło przychody brutto w wysokości 36495,85 zł. , 

poniosło koszty w wysokości 39604,95 zł. Nadwyżkę w wysokości 3109,10 zł. postanawia 

przeznaczyć na cele statutowe w przyszłym okresie.  



W roku 2019 Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” planuje rozwój poprzez 

organizację sympozjów, zjazdów naukowych oraz wydawnictwo  a także rozwój strukturalny 

– tworzenie oddziałów i sekcji. 

Zarząd : 

 

1. Górak Artur 

 

2. Szymański Łukasz 

 

3. Magier Dariusz 

 

4. Krupski Przemysław Tytus 

 

5. Latawiec Krzysztof Marian 

 

6. Żochowski Paweł 

 

7. Szumiło Mirosław Piotr 
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Nagłówek sprawozdania finansowego
Okres od 2018-01-01

Okres do 2018-12-31

Data sporzadzenia 2019-03-29

SprFinOpWZlotych

Kod systemowy SFJOPZ (1)

Kod sprawozdania

Wersja schemy 1-0E

Wariant sprawozdania 1
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy Towarzystwo Nauki i Kultury LIBRA

Województwo Lubelskie

Powiat Radzyński

Gmina Radzyń Podlaski

Siedziba

Miejscowość Radzyń Podlaski

Adres

Kod kraju PL

Województwo Lubelskie

Powiat Radzyński

Gmina Radzyń Podlaski

Ulica Wisznicka

Nr domu 63

Nr lokalu

Miejscowość Radzyń Podlaski

Kod pocztowy 21-300

Adres

Poczta Radzyń Podlaski

Numer we właściwym rejestrze sądowym
albo ewidencji

5381852463

Data od 2018-01-01Wskazanie okresu objętego
sprawozdaniem finansowym Data do 2018-12-31

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się
przewidzieć przyszłości

TAKZałożenie
kontynuacji
działalności

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK

Zasady (polityka)
rachunkowości

Omówienie przyjętych
zasad (polityki)
rachunkowości, w
zakresie w jakim ustawa

Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów
księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które
tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze
, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej
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pozostawia jednostce
prawo wyboru, w tym:

oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składni
ków aktywów i pasywów (inwentarz). 1. Księgi
rachunkowe prowadzone są w oparciu o odpowiedni
(certyfikowany) program komputerowy. 2. Jednostka
stosuje wykaz kont księgi głównej. Poszczególne opera
cje na kontach syntetycznych grupuje się, prowadząc
ewidencję szczegółową według zasad określonych w
załączonym planie kont. 3. Sprawozdanie finansowe
Stowarzyszenie sporządza jednostkowe roczne
sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o r
achunkowości i wg wzorów i zakresu określonych w
ww. ustawie. W skład tego sprawozdania wchodzą:
wprowadzenia do sprawozdania, bilansu, rachunku
zysków i strat wariant porównawczy dodatkowych info
rmacji i objaśnień,

metod wyceny aktywów
i pasywów (także
amortyzacji),

1. Środki trwałe, wartości niematerialnej prawne Środki
trwałe wyceniane są wg. wartości netto ustalone w
oparciu o: - wartość początkową i dotychczasowe
umorzenie - wartość początkową stanowi cenę
nabycia. 2. Pozostałe aktywa i pasywa wycenione
zgodnie z ustawą o rachunkowości 3.Stowarzyszenie
nie dokonało zmian księgowości i wyceny

ustalenia wyniku
finansowego oraz
sposobu sporządzenia
sprawozdania
finansowego w zakresie,
w jakim ustawa
pozostawia jednostce
prawo wyboru

Wynik działalności statutowej powstaje z różnicy
pomiędzy przychodami bieżącej działalności statut
owej (przychodami z dotacji, darowizn, składek
członkowskich) a kosztami tej działalności, powięks
zonymi o całość poniesionych, od początku roku
obrotowego, kosztów ogólno administracyjnych działa
lności statutowej.
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem 11 104,77 8 291,60 -

• Aktywa trwałe 0,00 0,00 -

• Aktywa obrotowe 0,00 0,00 -

•• Należności kró
tkoterminowe

1 014,00 2,00 -

•• Inwestycje kró
tkoterminowe

10 090,77 8 289,60 -

• Należne wpłaty na
fundusz statutowy

0,00 0,00 -

Pasywa razem 11 104,77 8 291,60 -

• Fundusz własny 11 104,77 7 995,67 -

•• Fundusz statutowy 7 995,67 6 858,19 -

•• Pozostałe fundusze 0,00 0,00 -

•• Zysk (strata) z lat
ubiegłych

0,00 0,00 -

•• Zysk (strata) netto 3 109,10 1 137,48 -

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

0,00 295,93 -
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Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr
6 do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Rachunek zysków i strat

Przychody z dz
iałalności sta
tutowej

14 048,00 21 700,00 -

Koszty działalności
statutowej

49 954,15 48 653,18 -

Zysk (strata)
z działalności
statutowej (A - B)

-35 906,15 -26 953,18 -

Przychody z dz
iałalności gos
podarczej

0,00 0,00 -

Koszty ogólnego
zarządu

589,70 5 437,14 -

Zysk (strata)
z działalności
operacyjnej (C + F -
G)

-36 495,85 -32 390,32 -

Pozostałe przy
chody operacyjne

39 604,95 33 527,80 -

Pozostałe koszty
operacyjne

0,00 0,00 -

Zysk (strata) brutto
(H + I - J + K - L)

3 109,10 1 137,48 -

Zysk (strata) netto
(M - N)

3 109,10 1 137,48 -
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis informacja dodatkowa

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

LIBRA.docx
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