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UL.KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 116
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Informacja Dodatkowa

INFORMACJA DODATKOWA
DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMINY ZIELONKI
UL.KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 116
32-087 ZIELONKI
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.
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.
Stowarzyszenie może utrzymywać się ze środków pieniężnych pochodzących z działalności
nieodpłatnej, odpłatnej oraz może prowadzić działalność gospodarczą.
W roku 2009 Stowarzyszenie nie podjęło działań związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej. Utrzymywało się tylko z dochodów pochodzących z działalności odpłatnej
i nieodpłatnej.
Głównymi celami działalności Stowarzyszenia jest realizacja zadań należących do sfery
zadań publicznych, określonych w art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. w szczególności:
1. Dążenie do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju społeczno – gospodarczego i
kulturalnego Gminy Zielonki poprzez inicjowanie, rozwijanie, propagowanie i
realizowanie wszelkiego rodzaju inicjatyw lokalnych. W tym celu Stowarzyszenie
będzie wspierać działania organów samorządowych aktywizując społeczność lokalną;
2. Umacnianie samorządności lokalnej oraz wspieranie organizacyjne osób fizycznych,
firm i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania;
3. Upowszechnianie wiedzy o kulturze, historii i działalności samorządowej oraz z
zakresu ochrony praw konsumentów;
4. Edukacja dzieci i dorosłych;
5. Udzielanie pomocy, w szczególności osobom niepełnosprawnym i osobom, które
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, profilaktyka uzależnień, działalność
charytatywna oraz promocja i organizacja wolontariatu;
6. Ochrona zwierząt i środowiska naturalnego i rozpowszechnianie wiedzy w tym
zakresie;
7. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i
podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie ekonomii, prowadzenie doradztwa
personalnego, a także przeciwdziałanie bezrobociu.

________________________________________________________________________________________________
Zielonki, marzec 2010

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

Informacja Dodatkowa

Stowarzyszenie posiada majątek w postaci dwóch zestawów komputerowych zakupionych w
roku 2001, 2004, skanera zakupionego w roku 2005 niezbędnych i koniecznych do realizacji
zadań statutowych oraz do prowadzenia biura. Aparat cyfrowy, kolumny i mikrofon
zakupione w roku 2005 w ramach realizacji projektów należących do sfery zadań statutowych
pn. „Osada z pradziejów”, „Wirtualne Muzeum Lokalne”. Kamera cyfrowa, namioty
wojskowe z demobilu zakupione w 2007 roku w ramach realizacji statutowego projektu
„Akademia Mistrzów”.
Zarząd Stowarzyszenia z tytułu wykonywanych obowiązków nie pobiera żadnego
wynagrodzenia.
Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do
31 grudnia 2009 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. Środki trwałe brutto wynoszą 25 186,91 zł.
Amortyzacja
1. Amortyzacja środków trwałych wynosi 25 186,91 zł.
Pkt. 2
Majątek obrotowy w kwocie 73 148,53 zł, to środki pieniężne zgromadzone na rachunku
bankowym, nadpłata w ZUS w wysokości – 370,30 zł, nie rozliczona zaliczka z Panem
T.Gubałą w wysokości – 3 307,62 zł.
Pkt. 3
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie wykazało nadwyżkę przychodów nad kosztami
w wysokości 50 146,60 zł.
Pkt. 4
Przychody osiągnięte przez Stowarzyszenie w roku 2009 wynoszą 122 737,84 zł, tj:
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Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – 28 000,00 zł.
Darowizny od osób fizycznych – 19 896,94 zł.
Przychody 1% wynoszą – 53 090,90 zł.
Dotacje od pozostałych organizacji – 15 750,00 zł.
W ramach działań odpłatnych przychody wynoszą: 6 000,00 zł.

W tym: w ramach działań odpłatnych przychody wynoszą: 6 000,00 zł, a koszty
działalności odpłatnej: 6 000,00 zł.
Pkt. 5
Koszty realizacji zadań statutowych wynoszą – 69 594,72 zł.
Koszty administracyjne wynoszą – 9 829,16 zł, na co składają się:
1.
koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych
2 928,00 zł
2.
koszty pozostałe (promocja 1%,)
5 264,20 zł
3.
koszty napraw sprzętu
44,01 zł
4.
koszty bankowe
446,00 zł
5.
podatki i opłaty
698,00 zł
6.
zużycie materiałów
448,95 zł
Pkt. 6
Na koniec roku 2009 Stowarzyszenie posiadało zobowiązania wysokości 720,00 złotych, na
co składa się:
1. zobowiązanie wobec Biura Rachunkowego B&G SPÓŁKA z o.o. w wysokości
488,00 zł,
2. zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego PIT-4 w wysokości 232,00 zł,
Pkt. 7
Na koniec roku 2009 Stowarzyszenie nie posiada rozliczeń międzyokresowych

Zielonki, dnia 25.03.2010 r.
(-) Zarząd Stowarzyszenia
(-) Biuro Rachunkowe "B&G" Spółka z o.o.
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