Stowarzyszenie „Mój Straszęcin”
39-218 Straszęcin 233
Regon: 180378434
NIP: 872-233-60-15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009

1. Bilans na dzień 31.12.2009r
2. Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2009r
3. Informacja dodatkowa

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1 . Nazwa: Stowarzyszenie „Mój Straszęcin”
Siedziba: Straszęcin 233, 39-218 Straszęcin

Cel działania organizacji.
Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową obejmującą:
- integracje 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,
- promocje mieszkańców i miejscowości Straszęcin.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z
Ustawą z dnia 29 września 1994 roku 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; 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 2009 roku. Nie
występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w roku 2010 i
następnych.
Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2009r do 31.12.2009r.
Właściwym Sądem prowadzącym rejestr jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego..
Numer KRS: 0000315686
Data rejestracji: 15 październik 2008 roku.
Sprawozdanie finansowe zawiera dane samodzielnej jednostki. W okresie sprawozdawczym
nie nastąpiło żadne połączenie, niemniejsze sprawozdanie nie jest sprawozdaniem łącznym.

Zakupione materiały są odpisywane w koszt zużycia w dacie zakupu.
Środki pieniężne wykazane są według wartości nominalnej.
Zobowiązania ewidencjonowane są według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy
wyceniane są według kwoty wymagającej zapłaty.
Przychody działalności statutowej stanowią składki członkowskie, datacje, subwencje oraz
inne przychody określone statutem stowarzyszenia.
Przychód może tez być stanowiony przez nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności
za poprzedni rok obrotowy jeżeli nie powiększył on funduszu statutowego.
A.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
za rok 2009

Stowarzyszenie nie posiada rzeczowych środków trwałych ani wartości niematerialnych
i prawnych.

I.

Nie występuje wartość gruntów użytkowanych wieczyście.
Jednostka nie dzierżawi środków trwałych.
Nie występują zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
Stowarzyszenie na dzień 31.12.2009r posiada zobowiązanie krótkoterminowe, wobec
dostawców towarów i usług w wysokości 221,83 zł (faktury z odroczonym terminem
płatności).
Zobowiązań długoterminowych jednostka nie posiada.
Fundusz statutowy w wysokości 4 697,12 zł powstał z zysku roku ubiegłego.
Zysk za rok obrotowy w kwocie 2 369,92 zł zostanie przeznaczony na cele statutowe
Stowarzyszenia.
Nie tworzono rezerw w roku obrotowym.
Pozycja należności nie pojawiła się w badanym okresie.
Czynne i bierne rozliczenia nie występują.
Zobowiązania warunkowe nie występują- jednostka nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

II.

Struktura przychodów w 2009 roku.

Łączna kwota przychodów działalności statutowej Stowarzyszenia wyniosła 28 316,96 zł,
w tym :
600 zł – składki członkowskie
2 000 zł – dotacja Fundacji Batorego w ramach programu „Masz głos, masz wybór”
11 500 zł – dotacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w ramach
programu „W grupie raźniej i weselej”
14 216,96 zł pozostałe przychody działalności statutowej – przychód że zorganizowanej dla
mieszkańców wsi Straszęcin integracyjnej zabawy karnawałowej oraz andrzejkowej.

W roku 2009 zgodnie z obowiązującymi przepisami nie składano deklaracji CIT 2.
Jednostka osiągnęła przychód finansowy w wysokości 25,35 zł – oprocentowanie środków na
rachunku bieżącym.
W roku 2009 nie wystąpiły przychody nadzwyczajne.

III. Koszty Stowarzyszenia za 2009 rok.
Koszty działalności statutowej: 22 865,18 zł
Koszty administracyjne wg rodzaju: 3 106,67 zł, w tym:
- zużycie materiałów i energii 460,94 zł,
- usługi obce 1027,59 zł,
- podatki i opłaty 164,80 zł,
- pozostałe 1 453,34 zł.

Koszt finansowy 0,54 zł
Zysków i strat nadzwyczajnych nie było.

W Stowarzyszeniu nie było osób zatrudnionych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, ponieważ nie prowadzimy żadnej działalności.
Członkowie Stowarzyszenia jak i członkowie zarządu pełnia swoje funkcje społecznie.
Stowarzyszenie korzystało z umów zleceń:
- 6 osób – prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w ramach programu „W grupie raźniej i
weselej”
- 1 osoba – usługa księgowa w ramach programu „Masz głos, masz wybór”

IV.

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. …………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
(imię i nazwisko
osoby sporządzającej)
zarządu)

(podpisy członków

Stowarzyszenie Mój Straszęcin

UCHWAŁA ZARZĄDU
z dnia 30 września 2009 roku

Zarząd Stowarzyszenia na podstawie udzielonego absolutorium przez Walne
Zebranie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za rok 2008 i postanawia,
że ustalony w rachunku wyników zysk w kwocie 4 697,12 zł (słownie: cztery
tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych dwanaście groszy)zostanie
przeznaczony w roku obrotowym 2009 na zwiększenie funduszu statutowego.

Stowarzyszenie Mój Straszęcin

UCHWAŁA ZARZĄDU
z dnia ………….. 2010 roku

Zarząd Stowarzyszenia na podstawie udzielonego absolutorium przez Walne
Zebranie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za rok 2009 i postanawia,
że ustalony w rachunku wyników zysk w kwocie 2 369,92 zł (słownie: dwa
tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dwa
grosze)zostanie przeznaczony w roku obrotowym 2010 na zwiększenie
przychodów działalności statutowej.

