Stowarzyszenie „Poleska Dolina Miłosierdzia” w Wereszczynie
Informacja dodatkowa
(załącznik do sprawozdania finansowego za 2009 rok)
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1. Stowarzyszenie „Poleska Dolina Miłosierdzia” Wereszczyn 73 , 22-234
Urszulin jest organizacją pozarządową, działających społecznie i nie
dla zysku, czyli (organizacja non-profit), nie prowadzącą działalności
gospodarczej zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
numerem 0000307113.
2. Działa zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach i prowadzi nieodpłatną
działalność statutową polegającą między innymi na:
- organizacji imprez kulturalnych, sportowych, wystaw, konkursów
- działaniach mających na celu promowanie walorów turystycznych
gminy
- współpracy z samorządem lokalnym, oraz placówkami oświatowymi
- pozyskiwaniu młodzieży i dorosłych jako wolontariuszy do pracy na
rzecz środowiska lokalnego
- organizowaniu aktywnego wypoczynku i rozwoju młodzieży poprzez
kontakt z kulturą i sportem
- aktywnym włączaniu się w program odnowy wsi
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność społecznie użyteczną na rzecz
ogółu społeczności i członków w sferze zadań publicznych realizując
zadania w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania; kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; promocji i organizacji
wolontariatu. 26 listopada 2009 stowarzyszenie uzyskało Status
Organizacji Pożytku Publicznego.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2009 do 31
grudnia 2009.
5. Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 w
sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek
niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności
gospodarczej.
6. Przyjęte zasady rachunkowości:
a) organizacja nie posiada środków trwałych, z tego względu
nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych
b) organizacja
ustala
wynik
finansowy
według
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada
2001 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla
niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi,
nieprowadzącymi działalności gospodarczej. (Dz. U. Nr
137, poz. 1539 z późn. Zm.)
c) nadwyżkę przychodów nad kosztami lub kosztów nad
przychodami za poprzedni rok obrotowy zalicza się
odpowiednio jako zwiększenie przychodów lub kosztów
działalności statutowej roku następnego, po uprzednim
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dane dotyczące środków trwałych – organizacja nie posiada środków trwałych.
Informacje o zobowiązaniach i należnościach – organizacja nie ma żadnych
zobowiązań finansowych.
Zasoby finansowe:
Wg stanu na dzień 31.12.2009 roku zasoby finansowe kształtują się na poziomie:
280,00 zł.
z tego:
- środki w kasie 0,00 zł.
- na rachunku bankowym 280,00 zł.
Wyjaśnienia dotyczące przychodów i kosztów w 2009 roku:
- Rachunek wyników stowarzyszenia wykazuje następujące
liczbowe:
a) Przychody z działalności statutowej
680,00
b) Koszty realizacji zadań statutowych
0,00
c) Wynik na działalności statutowej
680,00
d) Koszty administracyjne
400,00
e) Pozostałe przychody
0,00
f) Wynik finansowy ogółem
280,00

Wereszczyn, dnia 19.03.2010
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