INFORMACJA DODATKOWA
DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMINY ZIELONKI
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 116
32-087 ZIELONKI
za okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004
Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki z siedzibą
w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 116, nr PKD 9133Z, Regon nr
357240147, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
0000048345 .
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiada osobowość
prawną i jest wpisane do rejestru stowarzyszeń.
Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest dążenie do osiągnięcia
wszechstronnego rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego Gminy
Zielonki.
Z dniem 6.05.2004 Stowarzyszenie zmieniło nazwę ze Stowarzyszenia Rozwoju
Gospodarczego i Intelektualnego Gminy Zielonki na obecną, tj. Stowarzyszenie
Rozwoju Gminy Zielonki.
Posiada statut organizacji pożytku publicznego.
Stowarzyszenie posiada majątek w postaci dwóch zestawów komputerowych
zakupionych w roku 2001 i 2004 niezbędnych i koniecznych do realizacji zadań
statutowych oraz do prowadzenia biura.
Zarząd Stowarzyszenia z tytułu wykonywanych obowiązków nie pobiera
żadnego wynagrodzenia.
Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01 stycznia
2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad
rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami
uchwały Zarządu.

Ust.1

Omówienie stosowanych metod wyceny.
Środki trwałe do bilansu wycenione zostały wg wartości księgowej, tj. wartości
początkowej pomniejszonej o dotychczasowe umorzenia.
Ewidencja wartościowa prowadzona jest na kontach wg grup rodzajowych
środków trwałych.
Ewidencja analityczna środków trwałych prowadzona jest w postaci kart
środków trwałych. Odpisy amortyzacji środków trwałych ustalone są wg stawek
wynikających z obowiązujących przepisów.
Należności i zobowiązania wprowadzone zostały do ksiąg w wartościach
nominalnych wynikających z dokumentów.
Ust. 2
Dane uzupełniające aktywa i pasywa.
Pkt.1
Majątek trwały
1.
Amortyzacja
1.

Środki trwałe brutto wynoszą 12.268,00 zł
Amortyzacja środków trwałych wynosi 6.214,95 zł

Pkt. 2
Majątek obrotowy w kwocie 909,61 zł to środki pieniężne zgromadzone na
rachunku bankowym.
Pkt. 3
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie osiągnęło zysk na działalności w
wysokości 7,07 zł .
Pkt. 4
Przychody osiągnięte przez Stowarzyszenie w roku 2004 wynoszą 10.931,12 zł,
tj.:
1. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 7.770,00
2. Darowizny od osób fizycznych 1.928,12 zł
3. Dotacja od Urzędu Gminy Zielonki w wysokości 1.233,00 zł
Pkt. 5
Koszty realizacji zadań statutowych wynoszą - 7.493,00 zł
Koszty administracyjne :
1. amortyzacja
2.364,15 zł
2. koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych
488,00 zł
Pkt. 6
2

Na koniec roku 2004 Stowarzyszenie posiada zobowiązania wysokości 3.988,00
złotych, na co składa się otrzymana pożyczka od członka stowarzyszenia w
wysokości 3.500,00 zł (w celu zapewnienia płynności finansowej w czasie
realizacji zadania z Urzędu Marszałkowskiego) oraz zobowiązanie wobec Biura
Rachunkowego „DEK” Dorota Brzeska w wysokości 488.00 zł.

Zielonki, dnia 24.03.2005
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