Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa ul. Czajkowska 1B, 98-273 Klonowa.

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa nie posiada jednostek organizacyjnych.

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD – 9133Z Działalność Pozostałych
organizacji Członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

4. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa zostało wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego pod

numerem KRS – 000128209 dnia 29 sierpnia 2002 roku.

Statystyczny numer identyfikacyjny Regon 731591481

5. Dane członków zarządu:

a. Pani Danuta Rabikowska Foryś – Prezes
b. Pani Renata Więzowska – Z-ca Prezesa
c. Pani Anna Wolska – Skarbnik
d. Pani Małgorzata Kiełbaska – Sekretarz

6. Cele statutowe organizacji

1. Integracja środowiska lokalnego, rozwój i wspieranie lokalnych wspólnot.
2.Wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających w kierunku poprawy Ŝycia
mieszkańców gminy.
3.Działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji,
4.Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego oraz walorów
ekologicznych gminy.
5.Przyznawanie stypendium uzdolnionej młodzieŜy z terenu gminy Klonowa
znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
6.Promocja zdrowia , upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
7.Promocja i organizacja wolontariatu.

7. Działalność Stowarzyszenia nie jest ograniczona w czasie.

8. Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010.

9. Roczne sprawozdanie sporządzono przy załoŜeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłuŜej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie powaŜnych zagroŜeń dla
kontynuowania przez organizację działalności.

10. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
•

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia.

•

Środki trwałe wycenia się według cen nabycia.

•

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych
stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

•

Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:

•

Finansowe aktywa trwałe określone przez ustawę jako długoterminowe aktywa
finansowe (inwestycje) wycenia się według ceny ich nabycia,

•

Materiały i towary wycenia się według cen ich nabycia,

•

NaleŜności i udzielone poŜyczki wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z
zachowaniem zasad ostroŜnej wyceny. NaleŜności i udzielone poŜyczki, na dzień
ich powstania, wycenia się w wartości nominalnej,

•

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się, nie rzadziej niŜ na dzień bilansowy,
według ceny nabycia,

•

Środki pienięŜne w walutach obcych wycenia się, nie rzadziej niŜ na dzień
bilansowy, po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank z którego usług
korzysta Stowarzyszenie, nie wyŜszym od średniego kursu ustalonego przez NBP
na ten dzień,

•

Zobowiązania Stowarzyszenia wycenia się, nie rzadziej niŜ na dzień bilansowy, w
kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań których uregulowanie,
zgodnie z umową, następuje przez wydanie innych niŜ środki pienięŜne aktywów
finansowych,

•

Fundusze własne Stowarzyszenia wycenia się, nie rzadziej niŜ na dzień bilansowy,
w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzaju i
zasad określonych przepisami prawa lub statutu.

Na wynik finansowy netto w Stowarzyszeniu składa się:
•

Wynik działalności statutowej,

•

Wynik działalności statutowej poŜytku publicznego,

•

Wynik całokształtu działalności operacyjnej,

•

Wynik operacji finansowych,

•

Wynik operacji nadzwyczajnych,

•

Obowiązkowe obciąŜenia wyniku finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad
rachunkowości

ustalonych

i

wprowadzonych

do

stosowania uchwałą

Zarządu

Stowarzyszenia.

Klonowa, dnia 11.03.2011 r.

Podpisy:
1. Danuta Rabikowska-Foryś
2. Renata Więzowska
3. Anna Wolska
4. Małgorzata Kiełbaska

