SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA PANORAMA KULTUR
W ROKU 2009
Stowarzyszenie Panorama Kultur zostało wpisane do rejestru KRS 29 września 2003 roku. Zostało założone przez
grupę osób skupionych wokół portalu internetowego Panorama Kultur – Europa Mniej Znana (www.pk.org.pl) –
dziennikarzy i sympatyków tego przedsięwzięcia.
Główne statutowe cele Stowarzyszenia to:
1) upowszechnianie wiedzy o kulturach europejskich, zwłaszcza Europy Środkowej, Wschodniej i Bałkanów, z
uwzględnieniem kultur żyjących na tym terenie mniejszości narodowych oraz kultur terenów pogranicza
2) działanie na rzecz dialogu międzykulturowego i rozwoju współpracy pomiędzy osobami i organizacjami z krajów
Europy Środkowej, Wschodniej i Bałkanów
3) działanie na rzecz integracji środowisk zainteresowanych kulturą Europy Środkowej, Wschodniej i Bałkanów
4) promocja działalności kulturalnej i artystycznej związanej z Europą Środkową, Wschodnią i Bałkanami.

W roku 2009 działalność Stowarzyszenia Panorama Kultur skupiała się na:
W roku 2009 działalność Stowarzyszenia Panorama Kultur skupiała się na:
2009/a. Prowadzeniu portalu internetowego „Panorama Kultur – Europa Mniej Znana” (www.pk.org.pl), w
roku 2009 w portalu opublikowano 47 dużych artykułów analitycznych oraz 228 informacje o wydarzeniach
kulturalnych. Panorama Kultur udzieliła patronatu medialnego 12 inicjatywom kulturalnym.
2009/b. Udzielaniu konsultacji i porad dla poszukujących informacji bądź kontaktów z osobami i
instytucjami zajmującymi się działalnością kulturalną w Europie Środkowej, Wschodniej i na Bałkanach.
Udzielono około 190 porad, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie bądź bezpośrednio.
2009/c. Kontynuacji rozpoczętego w 2008 roku projektu „Ukraina Archaiczna i Współczesna - Pieśni i
Ludzie. Wymiana doświadczeń w dziedzinie promocji kultury tradycyjnej”
Projekt jest nakierowany na środowisko osób zajmujących się dokumentowaniem i wykonywaniem
tradycyjnej muzyki wiejskiej w Polsce i na Ukrainie, środowisko wiejskie na Ukrainie oraz szerokie kręgi
odbiorców kultury na Ukrainie i w Polsce. Celem projektu było nawiązanie współpracy polsko-ukraińskiej i
przekazanie doświadczeń polskich w dziedzinie animowania życia kulturalnego w oparciu o lokalne
dziedzictwo kulturowe. W ramach projektu przeprowadzona została wspólna ekspedycja, dokumentacja
najciekawszych wiejskich wykonawców muzyki tradycyjnej i wraz z nimi dwa koncerty na wsiach, dla
społeczności lokalnej. Z nagranych materiałów powstał film dokumentalny i prezentacja multimedialna na
DVD, broszura informacyjna oraz wystawa fotograficzna ukazująca atrakcyjność autentycznej, tradycyjnej
kultury Polesia. W ciągu całego roku 2009 materiały były prezentowane na kolejnych seminariach i
festiwalach filmowych. Film został wyemitowany przez TV Biełsat (udzielliśmy licencji na 5 emisji).
W kwietniu 2009 rozpoczęliśmy realizację drugiej edycji projektu, pod hasłem "Spotkania na Polesiu.
Archaiczne pieśni we współczesnym świecie. Aktywizacja środowisk lokalnych."
(projekt dofinansowany w ramach programu RITA Fundacji Edukacja dla Demokracji).
2009/d Działaniach edukacyjnych i dokumentacyjnych dotyczących dziedzictwa żydowskiego w
Wojsławicach. Działania prowadzone były we współpracy z Ośrodkiem "Brama Grodzka - Teatr NN"
(Lublin), Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny, Muzeum Historii Żydów Polskich (Warszawa)
oraz Muzeum Holocaustu (Waszyngton).
2009/e Od października 2009 wspólnie z Ośrodkiem "Brama Grodzka - Teatr NN" rozpoczęliśmy tworzenie
polsko-ukraińskiej sieci organizacji zajmujących się pamięcią o dziedzictwie wielokulturowym w
społecznościach lokalnych. Projekt koordynuje Maryna Czarna, wolontariuszka EVS z Doniecka. Po
pierwszych 3 miesiącach do nieformalnej sieci przystąpiło 9 organizacji, 4 z Polski i 5 z Ukrainy.
2009/f Prowadziliśmy prace przygotowawcze do powołania Domu Spotkań Panoramy Kultur

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego
za 2009 rok
Stowarzyszenie Panorama Kultur
ul.Rynek 59
22-120 Wojsławice
1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku.
2. Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok ubiegły z danymi sprawozdania za
2008 rok została zachowana.
3. Przychodami stowarzyszenia dla realizacji zadań statutowych były w roku 2009 w
szczególności:
a) Dotacje celowe (granty)
w roku 2009 otrzymaliśmy 1 dotację (grant) na realizację projektu :
- 36 660 zł z Fundacji Edukacja dla Demokracji na realizację projektu “Spotkania na
Polesiu. Archaiczne pieśni we współczesnym świecie. Aktywizacja środowisk lokalnych”;
b) Składki członkowskie
- w roku 2009 zebrano w sumie 420 zł składek
c) Darowizny
- w roku 2009 zebrano 250 zł darowizn
(były to kwoty o wysokości 20 - 1000 zł uzyskiwane od sympatyków Stowarzyszenia,
jednorazowa kwota żadnej darowizny nie przekroczyła 15.000 zł,
ani suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym nie przekroczyła
35.000 zł)
d) Przychód z działalności statutowej odpłatnej (udzielenie licencji na 5-krotną emisję
przygotowanego przez Stowarzyszenie Panorama Kultur filmu dokumentalnego “Takich
pieśni sobie szukam” w TV Biełsat) 3 140 zł
e) Przychody finansowe (odsetki bankowe z rachunku bieżącego oraz odsetki od lokaty na którą
złożono środki z dotacji przed ich wykorzystaniem do realizacji grantu) 311 zł 76 gr)
7.Główne zadania, które były realizowane w roku sprawozdawczym to :
- realizacja projektu “Spotkania na Polesiu. Archaiczne pieśni we współczesnym świecie.
Aktywizacja środowisk lokalnych”,
- prowadzenie portalu internetowego „Panorama Kultur – Europa Mniej Znana”
www.pk.org.pl
- inne statutowe działania kulturalne i informacyjne
Wydatki
8. W roku 2009 osiągnięto dodatni wynik finansowy (34 146 zł 70 gr), który zostanie wykorzystany
do kontynuacji rozpoczętych działań statutowych w roku kolejnym.

STOWARZYSZENIE PANORAMA KULTUR, ul. RYNEK 59, 22-120 WOJSŁAWICE
(Nazwa jednostki)

REGON: 110713137
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników
na dzień .. 31.12.2009
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wyszczególnienie

Pozycja
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E.
F.
G.
H.
I.
J.
I.
II.
K.
I.
II.

2
Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Koszty realizacji zadań statutowych
Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)
Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe

Kwota za rok poprzedni

Kwota za rok obrotowy

3
51 406,23
480,00
50 926,23
40 221,79
11 184,44
986,60

4
46 807,20
420,00
46 387,20
12 519,33
34 287,87
452,93

707,60
279,00

192,83
260,10

179,47
40,11
10 337,20
-

311,76
34 146,70
-

10 337,20

34 146,70

10 337,20

34 046,70

Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
Wynik finansowy ogółem (I+J)
Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

Data sporządzenia: 20.03.2010

Zatwierdzono: 16.06.2010

BILANS
STOWARZYSZENIE PANORAMA KULTUR, ul. RYNEK 59, 22-120 WOJSŁAWICE
(nazwa jednostki)

na dzień

REGON: 110713137
(numer statystyczny)

..31.12.2009

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

1
A

AKTYWA
2
Aktywa trwałe

1
A

PASYWA
2
Fundusze własne

I

Wartości niematerialne i prawne

I

Fundusz statutowy

II

Rzeczowe aktywa trwałe

II

III

Należności długoterminowe

-

-

III

Fundusz z aktualizacji wyceny
Wynik finansowy netto za rok
obrotowy

IV

Inwestycje długoterminowe

-

-

1

Nadwyżka przychodów nad kosztami
(wielkość dodatnia)

V

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

2

Nadwyżka kosztów nad przychodami
(wielkość ujemna)

B

Aktywa obrotowe

12 613,30

37 024,51

B

I

Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych

-

-

I

Wiersz

Stan na
początek roku
koniec roku
-

Wiersz

II
II

Należności krótkoterminowe

III
1

Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne

2

Pozostałe aktywa finansowe

C

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Suma bilansowa

12 613,30
12 613,30

37 024,51
37024,51

1
2
3
III
IV
1
2

12 613,30

37 024,51

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe z
tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe i
fundusze specjalne
Kredyty i pożyczki
Inne zobowiązania
Fundusze specjalne
Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe
przychodów
Inne rozliczenia
międzyokresowe
Suma bilansowa

Stan na
początek roku
koniec roku
12 613,30
34 146,70

12 613,30

34 146,70

12 613,30

34 146,70
-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 613,30

34 146,70

Zatwierdzono: 16.06.2010
Data sporządzenia: 20.03.2010

Podpisy: Majuk Emil, Wójcik Sławomir

