Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach „SZANSA DZIECIOM”

INFORMACJA DODATKOWA
do Bilansu za rok obrotowy 2009
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach
„Szansa Dzieciom”
z siedzibą w Kielcach, ul. Jasna 20/22

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1. Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia było:
a) działania na rzecz dzieci, w tym niepełnosprawnych (jako kontynuację prac realizowanych
w roku 2008 w ramach zadania pt. „Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób
niepełnosprawnych”), polegające na organizacji obozu integracyjnego w Bocheńcu dla
dzieci I klas gimnazjum (finansowana ze środków własnych);
b) organizowanie zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych
niepełnosprawnych (finansowana ze środków własnych).

na

basenie

dla

dzieci

2. Stowarzyszenie „Szansa Dzieciom” zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000153400.
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2009r. do
31.12.2009r.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej
kontynuacji działalności Stowarzyszenia.
5. Zgodnie z wiedzą Zarządu Stowarzyszenia „Szansa Dzieciom” nie są znane okoliczności
wskazujące na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.
6. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w
kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej
wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i
umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za
kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na postawie w sposób zgodny w szczególności
z postanowieniami art. 4, 10, i 50 oraz rozdziałów2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości, a także z
uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001r. (Dz. U. Nr 137, poz.
1539).
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8. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te, które
wykazano
w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny
wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
a) wartości niematerialne i prawne w : nie posiada,
b) środki trwałe w : wycenia się na dzień bilansowy i wykazuje w bilansie wg cen nabycia
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, jeżeli cena nabycia była większa od 3.500 zł, w
pozostałych przypadkach w wartości netto po 100% umorzenia.
c) środki trwałe w budowie w : nie posiada,
d) inwestycje długoterminowe w : nie posiada,
e) zapasy materiałów w : nie posiada,
f) zapasy towarów w : nie posiada,
g) zapasy produktów w : nie posiada,
h) produkcję nie zakończoną w : nie posiada,
i) należności w : w kwocie wymaganej zapłaty,
j) inwestycje krótkoterminowe w : nie posiada,
k) kapitały własne w : w wartości nominalnej,
l) zobowiązania w : kwocie wymaganej zapłaty.
7. Informacja o wykorzystaniu funduszu statutowego.
Stan funduszu statutowego na koniec 2009 r. wynosi: 284,04 zł.
Wypracowany wynik finansowy – strata 132,30zł zostanie pokryta z funduszu statutowego
Stowarzyszenia, tj. ze środków zgromadzonych w latach ubiegłych.
8. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów, ze wskazaniem ich źródeł.
Na przychody jednostki składają się:
a) składki członkowskie brutto określone statutem w wysokości: 243zł 12gr,
b) inne przychody określone statutem w wysokości: 1080zł 00gr.
9. Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne
określone statutem:
a) koszty realizacji zadań statutowych: 1200zł 00gr
b) koszty administracyjne: 255zł 42gr.
10. Informacja o strukturze środków pieniężnych:
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe w tym:
a) środki pieniężne w kasie: 0zł 00gr,
b) środki pieniężne na rachunkach bankowych: 151zł 74gr,
11. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych.
Jednostka w roku obrotowym 2009 nie zatrudniała pracowników.
Kielce, dnia 4 marcia 2009r.
Sporządził:

Zatwierdził:
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BILANS
REGON: 292805912

na dzień 31.12.2009r.

(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz

Stan na

AKTYWA

Wiersz

Stan na

PASYWA

1

2

początek roku

koniec roku

1

2

początek roku

koniec roku

A

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i
prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
w tym w budowie
Należności
długoterminowe
Inwestycje
długoterminowe (aktywa
finansowe)
Długoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

A

Fundusze własne

284,04

151,74

0,00

0,00

I

Fundusz statutowy

1 871,26

284,04

-1 587,22

-132,30

-1 587,22

-132,30

B

Aktywa obrotowe

0,00

0,00

I

Zapasy rzeczowych
aktywów obrotowych

0,00

0,00

II

Należności
krótkoterminowe

III

Inwestycje
krótkoterminowe

284,04

1

Środki pieniężne

284,04

0,00

0,00

2

Pozostałe aktywa
finansowe

284,04

151,74

I
II
III
IV

V

0,00

0,00

II

0,00

0,00

III

0,00

0,00

1

Nadwyżka przychodów nad
kosztami (wielkość dodatnia)

0,00

0,00

2

Nadwyżka kosztów nad
przychodami (wielkość ujemna)

284,04

151,74

B

1
2
3

Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
Zobowiązania
długoterminowe z tytułu
kredytów i pożyczek
Zobowiązania
krótkoterminowe i
fundusze specjalne
Kredyty i pożyczki
Inne zobowiązania
Fundusze specjalne

151,74

III

Rezerwy na zobowiązania

151,74

IV

I

II

C

Krótkoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe
Suma bilansowa

…………………………………………
imię,nazwisko i podpis osoby sporządzajacej

Fundusz z aktualizacji
wyceny
Wynik finansowy netto za
rok obrotowy

1

2
284,04

151,74

Rozliczenia
międzyokresowe
Rozliczenia
międzyokresowe
przychodów
Inne rozliczenia
międzyokresowe
Suma bilansowa

Kielce, dn. 03.03.2010r.
miejsce i data sporządzenia

Zarząd: …………………………………
Prezes Zarządu

…………………………………
Wiceprezes Zarządu

…………………………………
Sekretarz

…………………………………
Slkarbnik

…………………………………
Członek Zarządu

…………………………………
Członek Zarządu
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Rachunek wyników (zysków i strat)
na dzień 31.12.2009r.

REGON: 292805912

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

w zł i gr.

Pozycja

Wyszczególnienie

1

2

A.

Przychody z działalności statutowej (I+II+III)

I.

Składki brutto określone statutem

II.

Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego

III.
B.

Kwota za rok poprzedni

Kwota za rok obrotowy

2008
3

2009
4
65 230,86

1 323,12

895,00

243,12

Inne przychody określone statutem, w tym dotacje i subwencje

64 335,86

1 080,00

64 503,39

1 200,00

C.

Koszty realizacji zadań statutowych
Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia
lub ujemna) (A-B)

727,47

123,12

D.

Koszty administracyjne

659,90

255,42

1

Amortyzacja

2

Zużycie materiałów
599,90

255,42

3

Zużycie energii

4

Usługi obce

5

Podatki i opłaty

6

Wynagrodzenia

7

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

60,00

8

Podróze służbowe

10

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)

E.

Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)

F.

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)

1 654,79

0,00

G.

Przychody finansowe

0,00

0,00

H.

0,00

0,00

-1 587,22

-132,30

0,00

0,00

I.

Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość
dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

J.

Zyski i straty nadzwyczajne

I.

Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia

II.

Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna

K.

Wynik finansowy ogółem (I+J)

-1 587,22

-132,30

I.
II.

Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego
Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego

-1 587,22

-132,30

Kielce, dn. 03.03.2010r.

…………………………………………

…………………………………

imię,nazwisko i podpis osoby sporządzajacej

miejsce i data sporz

Prezes Zarządu

…………………………………
Wiceprezes Zarządu

…………………………………
Sekretarz

…………………………………
Slkarbnik

…………………………………
Członek Zarządu

…………………………………
Członek Zarządu
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