SPRAWOZDANIE FINANSOWE
REGIONALNEGO
STOWARZYSZENIA
PODEGRODZIU

DIABETYKÓW

W

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2017

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
Nazwa organizacji
Diabetyków w
Podegrodziu
Adres siedziby:
Adres do korespondencji

Regionalne Stowarzyszenie

33-386 Podegrodzie,
33-386 Podegrodzie, Podegrodzie

Data rejestracji:
25.04.2008 Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy, 21.10.2009
Organizacja Pożytku publicznego
Nr KRS
0000303784
NIP:
734-331-01-98
REGON
120704981
Zarząd Stowarzyszenia :
Stowarzyszenia
Andrzej Stachoń - Wiceprezes Stowarzyszenia
Józef Zieliński – Wiceprezes Stowarzyszenia
Stanisława Łatka – Sekretarz
Grażyna Głuc – Skarbnik

Maria Rostocka – Prezes

1. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony
2, Okres objęty sprawozdaniem - 01.01.2017 do 31.12.2017
3. Sprawozdanie finansowe zawiera dane samodzielnej jednostki
4. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez Stowarzyszenie w nie zmniejszonym istotnie zakresie
przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.
5. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło żadne połączenie
Stowarzyszenia z innymi jednostkami OPP
Księgi rachunkowe Stowarzyszenia, sprawozdania finansowe na dzień
31.12.2017 zostały sporządzone w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie szczegółówych zasad rachunkowości dla niektórych
jednostek nie będących spółkami handlowymu, nie prowadzących działalności
gospodfarczej z dnia 15 listopada 2001 ( Dz.U. Nr 137 poz, 1539.
Sprawozdanie fonansowe za 2017 rok obejmuje - bilans, rachunek wyników.
Otwarcie ksiąg nastąpiło z zachowaniem zasady ciąłości bilansowej.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg
rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją
przyjętych zasad rachunkowości .
Zakładowe zasady, metody wyceny wybrano spośród możliwych do stosowania
zasad dopuszczonych ustawą o rachunkowości i wprowadzono je do
stosowania na okres wieloletni.
Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono
wg przyjętych zasad rachunkowości:
- Inwestycje krótkoterminowe ewidencjonowane są wg wartości nominalnej na
dzień bilansowy.
- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenione zostały wg
wartości nominalnej.
- Fundusze własne - ewidencjonowane są wg wartości nominalnej i tak też są
wyceniane na dzień bilansowy. Fundusz własny może być zwiększony o
nadwyżkę przychodów nad kosztami za poprzedni rok obrotowy.

USTALANIE WYNIKU FINANSOWEGO NETTO

Przychód Stowarzyszenia stanowią w szczególności składki członkowiskie,
darowizny i inne przychody określone statutem Stowarzyszenia.
Koszty w Stowarzyszeniu ewidencjonowane są w układzie rodzajowym.
Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariancie porównawczym.

Informacja o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach roku 2017
Przychody
- środki na realizację zadań zleconych przez Urząd Gminy Podegrodzie
- 7 400,00
- środki na realizację zadań zleconych przez Starostwo Powiatowe Nowy Sącz
- 3 000,00
- składki członkowskie
- 3 307,00
- darowizny
- 900,00
- pozostałe wpłaty członków stowarzyszenia
- 11 192,60
- pozostałe przychody ( zysk lat poprzednich )
- 12 907,17

RAZEM

38 706,77 złote

Wszystkie wydatki i koszty stowarzyszenia związane są z jego działalnością
statutową i w 2017 roku przedstawiały się następująco:
- koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych zleconych do realizacji
przez Gminę Podegrodzie i Starostwo Powiatowe Nowy Sącz
-10
400,00
-

pozostałe

koszty

realizacji

zadań

statutowych

- 10 378,32
( koszty wycieczek niepokryte z dotacji gminnych , koszty wynagrodzeń)
- koszty administracyjne ( mat. biurowe, usługi obce, usługi informatyczne -3
028,91
RAZEM:

23 807,23 złote

Za rok 2017 Stowarzyszenie swoją działalność zakończyło zyskiem w
wysokości 14 899,54 –
- zostanie uruchomiony na działalność statutową organizacji w roku 2018
Stowarzyszenie na koniec 2017 roku posiadało środki finansowe zgromadzone
w kasie
- 1 458,56 zł oraz na rachunku bankowym w kwocie 13 440,98 złotych.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1.. Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu nie posiada
środków trwałych podlegających spisowi inwentaryzacyjnemu na koniec roku
obrotowego,
2. Stowarzyszenie nie ma długoterminowych aktywów finansowych.
3. Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych w dzierżawie , oraz
używanych na podstawie umowy najmu, leasingu.
4 Stowarzyszenie nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek
samorządu
terytorialnego.
5. Zysk bilansowy 2017 zwiększa przychody w następnym okresie
sprawozdawczym.
6. Stowarzyszenie nie ma zobowiązań długoterminowych. Nie tworzy rezerw,
nie udziela gwarancji i poręczeń.

7.Stowarzyszenie w okresie od I do XII /2017 nie prowadziło działalności
gospodarczej Nie osiągało przychodów ze sprzedaży produktów.
Jednostka nie wytworzyła produktów i usług na własne potrzeby.
Stowarzyszenie nie poniosło w roku obrotowym i nie planuje na rok następny
nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.
Zysków i strat nadzwyczajnych nie było.
Podatek dochodowy od wydatków na cele nie statutowe nie wystąpił.
Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzania sprawozdania finansowego z
przepływu środków pieniężnych
Informacje dotyczące zatrudnienia
W roku bieżącym, podobnie jak i w latach poprzednich Stowarzyszenie nie
zatrudnia żadnych osób na umowę o pracę.Poniosło natomiast koszty
wynagrodzeń z tytułu czterech
umów zlecenia przy realizacji zadań
statutowych na kwotę 1237,50 zł brutto .
Osoby pracujące na co dzień w stowarzyszeniu swoją pracę wykonują
społecznie.
kredytu na
Dotychczas nie
udzielano
pożyczek, nie zaciągnięto
działalność.
Nie zostały nabyte środki trwałe, nieruchomości, papiery wartościowe. Na
wyposażenie biura Stowarzyszenia został zakupiony w roku 2017 zestaw
komputerowy wraz z oprogramowaniem.
Działalności Stowarzyszenia finansowana była w bieżącym roku z dotacji
Urzędu Gminy Podegrodzie, Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ,z
darowizn osób fizycznych oraz ze składek i wpłat pozostałych członków
Stowarzyszenia.
Na dzień 31.12.2017 Stowarzyszenie nie posiadało żadnych zobowiązań.
Informacja dotycząca rozliczeń z tytułu zobowiązań podatkowych.
Na stowarzyszeniu nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe. W okresie od I –
do XII 2017 roku nie było żadnej kontroli skarbowej.
Przeprowadzane były natomiast kontrole jednostek adm. Publicznej dot.
Realizacji zleconych zadań publicznych.
W dotychczasowym okresie działalności stowarzyszenie nie prowadziło
działalności odpłatnej i nie uzyskiwało z tego tytułu żadnych dochodów.
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