STOWARZYSZENIE MÓJ STRASZĘCIN
39 - 218 STRASZĘCIN
REGON : 180378434

NIP : 872-233-60-15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za rok 2008

1. Bilans na dz.31.12.2008
2. Informacja dodatkowa
3. Rachunek zysków i strat za okres 15.10.2008 do 31.12.2008

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- dodatkowe informacje i objaśnienia

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
1. Nazwa : Stowarzyszenie „ Mój Straszęcin”

Siedziba : Straszęcin 233, 39-218 Straszęcin
Cel działania organizacji :
Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową obejmującą :
- integrację i aktywizację mieszkańców wsi Straszęcin
- wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju
społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Straszęcin
- wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego
w środowisku lokalnym
- troskę o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji
zawodowych mieszkańców
- promocję mieszkańców i miejscowości Straszęcin.
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania
finansowego są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 o
rachunkowości ( Dz.U.z 2002r. Nr 76, poz.694 z późn.zm. ) oraz
rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 listopada 2001r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących
spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej
( Dz.U.Nr 137, poz.1539; ost.zm. Dz.U.z 2003r. Nr 11, poz.117).
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności Stowarzyszenia przez okres nie krótszy niż
12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2008. Nie wystepują okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w roku 2009 i
następnych.
2. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 15.10.2008 roku
do 31.12.2008.
Stowarzyszenie nasze powstało w 2008 roku zgodnie z zarejestrowaniem
w KRS dnia 15.10.2008 roku. Stowarzyszenie nie może więc porównać
roku 2008 z analogicznym okresem roku poprzedniego, ponieważ w roku
2007 nie było Stowarzyszenia. Do pozycji bilansu, rachunku wyników,
zysków i strat, funduszy oraz środków pieniężnych Stowarzyszenie nie

może się ustosunkować, gdyż w analogicznym okresie roku poprzedniego
nie było działalności.
Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Zakupione materiały są odpisywane w koszty zużycia w dacie zakupu.
Środki pieniężne wykazane są według wartości nominalnej.

Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego za 2008 rok.

I.
1. Stowarzyszenie nie posiada rzeczowych środków trwałych ani wartości niematerialnych
i prawnych.
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – nie występuje.
3. Jednostka nie dzierżawi środków trwałych.
4. Nie występują zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
5. Zysk za rok obrotowy w kwocie 4 697,12 zł zostanie przeznaczony na cele statutowe
stowarzyszenia.
6. Nie tworzono rezerw w roku obrotowym.
7. Pozycja należności nie pojawiła się w badanym okresie.
8. Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe nie występują.

II.
Struktura przychodów w 2008 roku :
Stowarzyszenie nie korzystało z żadnych środków ze źródeł publicznych, w tym z budżetu
państwa bądź budżetu organów samorządu terytorialnego. Stowarzyszenie uzyskało przychód
ze zorganizowanej dla mieszkańców wsi Straszęcin zabawy andrzejkowej w kwocie
6 185,40 zł.
W roku 2008 zgodnie z obowiązującymi przepisami nie składano deklaracji CIT-2.
III.
Koszty administracyjne według rodzaju :
Zużycie materiałów i energii w kwocie 171,25 zł.
Koszty statutowe z podziałem na koszty realizacji konkretnych celów określonych
Statutem:
- integracja i aktywizacja mieszkańców wsi Straszęcin w kwocie 1 317,03 zł.

IV.
Nadmieniamy, iż w naszym Stowarzyszeniu nie było osób zatrudnionych związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej, ponieważ nie prowadzimy żadnej działalności.
Członkowie naszego Stowarzyszenia jak i członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje
społecznie. Nasze Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem nowym, więc nie posiada
odpowiednich środków, aby na dzień dzisiejszy wprowadzić wynagrodzenia, nagrody, premie
i inne świadczenia dla pracowników. Także nie korzystamy na dzień dzisiejszy z umów
zlecenia.

V.
Stowarzyszenie nie posiada innych informacji , które wywarłyby istotny wpływ na ocenę
sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego.
W informacji pominięto zagadnienia nie występujące w roku obrotowym.
Straszęcin, dn. 22.02.2009 r.

Bogusława Jaworska
.................................................................
( imię i nazwisko osoby sporządzającej )

...............................................................................................................
( podpisy członków zarządu )

