
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW FANTASY 

„JASKINIA BEHEMOTHA” 

ZA ROK 2010 
 

1) Dane o organizacji: 

 

a) Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Miłośników Fantasy „Jaskinia Behemotha”.  

b) Siedziba i adres: ul. Smocza 16 m 79, 01-027 Warszawa 

c) Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 28.06.2004 r.  

d) Numer KRS: 0000211272  

e) Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 532454189  

f) Numer identyfikacji podatkowej: 7542945545 

g) Konto bankowe: 86 2130 0004 2001 0455 7963 0001 

 

2) Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze 

sądowym i adres zamieszkania):  

 

a) Michał Staniszewski, ul. Wolfkego 1 m. 72, 01-494 Warszawa, 

b) Sylwia Bućko, ul. Rzymowskiego 38 m. 2, 15-349 Białystok 

 

3) Cele statutowe stowarzyszenia:  

 

a) popularyzowanie wiedzy o cyklu gier Heroes of Might & Magic, Might & Magic i im 

pokrewnych;  

b) kreowanie wirtualnej społeczności, do której przynależność jest nieodpłatna i 

nieobowiązkowa, rządzącej się skodyfikowanymi przez uczestników prawami, 

propagującej między innymi istnienie społeczeństwa obywatelskiego i rozwijającymi 

wśród uczestników pojęcie „cnót obywatelskich” (zasady swobodnej wymiany poglądów, 

kultury dyskusji, poszanowania piękna języka polskiego, znajomości i poszanowania 

praw autorskich itp.);  

c) promowanie literatury fantastycznej;  

d) popularyzowanie wiedzy o korzeniach kulturowo-historycznych literatury fantasy; 

e) publikowanie twórczości literackiej w postaci elektronicznej i tradycyjnej;  

f) organizowanie spotkań, turniejów, konwentów itp.  

 

4) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:  

 

a) W sierpniu 2010 roku Stowarzyszenie we współpracy z samorządem Gminy Byczyna 

zorganizowała zlot-konwent poświęcony grom fantasy i promujący zarówno 

Stowarzyszenie jak i gminę Byczyna oraz gry fantasy, będące głównym tematem 

zainteresowania Stowarzyszenia, 

 

5) Opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych: 

 



a) stowarzyszenie w związku z posiadaniem statusu OPP uzyskało w 2010 roku 978,20 zł. z 

tytułu odpisu 1 procenta podatku, 

b) ponadto dzięki ofiarności darczyńców pozyskano darowizny w wysokości 852,00zł. 

 

Środki te zostały przeznaczone na bieżąca działalność organizacji oraz realizację celów 

statutowych (organizacja konwentu).  

 

6) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: działalność taka nie była prowadzona. 

  

7) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. 

spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu 

państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez stowarzyszenie w 

ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli  

prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy 

stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego 

z pozostałych źródeł:  

 

a) składki członkowskie – 550,00;  

b) odpis z 1 proc. podatku – 978,20;  

c) darowizny – 852,00;  

d) odsetki bankowe – 0,53; 

Razem: 2380,73 zł 

 

8) Informacja o poniesionych kosztach, na:  

 

a) realizację celów statutowych: 752,13  

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 1681,56  

c) działalność gospodarczą: 0,00 

d) pozostałe koszty:  0,00  

Razem: 2433,69 zł. 

 

9) Dane o:  

a) liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych 

stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej: 0,00  

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na 

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 

wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0,00  

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym 

wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 

premie i inne świadczenia: 0,00  

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, udzielonych przez stowarzyszenie 

pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem 

pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 



statutowej udzielania takich pożyczek: pożyczki nie były udzielane kwotach 

ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 0,00  

e) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 0,00  

f) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie: 0,00  

g) nabytych pozostałych środkach trwałych: 0,00  

h) wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: 0,00  

 

10) Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe 

(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym 

tej działalności:  

 

W sierpniu 2010 roku Stowarzyszenie było współorganizatorem, razem z Gminą Byczyna 

VII Konwentu Fantasy „Spotkanie z Behemothem”. Stowarzyszenie sfinansowało 

okolicznościowe koszulki oraz tabliczki dla uczestników Konwentu. Pozostałe koszty 

związane z organizacją ponieśli uczestnicy Konwentu. 

  

11) W okresie sprawozdawczym w stowarzyszeniu kontrola nie była przeprowadzona.  

 

 

 

 

Michał Staniszewski Sylwia Bućko 

 

 

 

 prezes        skarbnik 



Białystok, dn. 05.03.2011r. 

 

 

Uchwała nr 1/2011 

Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Fantasy 

„Jaskinia Behemotha” 

o zatwierdzeniu sprawozdań za 2010r.  

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Fantasy „Jaskinia Behemotha” zatwierdza  sprawozdania 

merytoryczne i finansowe za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. 

 

 

Michał Staniszewski Sylwia Bućko 

 

 

 

 prezes        skarbnik 

 


