Sprawozdanie finansowe
REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW W PODEGRODZIU
Za okres od I do XII/2010
INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2010
I. Informacje rejestrowe
Nazwa organizacji
Adres siedziby:
Adres do korespondencji
Data rejestracji:

Nr KRS
NIP:
REGON
Zarząd Stowarzyszenia :

Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu
33-386 Podegrodzie, Podrzecze 1
33-386 Podegrodzie, Podrzecze 1
25.04.2008 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w
Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowy Rejestr
Sądowy,
21.10.2009 Organizacja Pożytku publicznego
0000303784
734-331-01-98
120704981
Bolesław Nessing – Prezes Stowarzyszenia
Andrzej Stachoń - Wiceprezes Stowarzyszenia
Józef Zieliński – Wiceprezes Stowarzyszenia
Jadwiga Wardęga – Sekretarz
Grazyna Głuc – Skarbnik

II. Cele statutowe
Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu działa na mocy statutu
ustanowionego przez członków Stowarzyszenia przestrzeganego przez Zarząd.
Celem statutowym Stowarzyszenia jest:
- podejmowanie nieodpłatnej działalności na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i
zdrowotnej osób chorych na cukrzycę
- Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia, osó© chorych na cukrzycę wobec
Władz państwowych i samorządowych poprzez inspirowanie i podejmowanie tematyki
diabetologicznej przez Sejm, Rząd, Ministerstwo Zdrowia, organy władzy samorządowej
oraz aktywny udział w nich
- współpraca z Ministerstwem Zdrowia i Polskim Towarzystwem Diabetologicznym w celu
wypracowania najlepszego modelu lecznictwa diabetologicznego i osób uzależnionych od
alkoholu i narkotyków, poziomu świadczeń medycznych, ceny leków i innych urządzeń
niezbędnych ludziom chorym
- organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych i uzależnionych
całego społeczeństwa w celu podniesienia wiedzy o cukrzycy, jej skutków i powikłań oraz
samokontroli przez: szkolenia, turnusy
rehabilitacyjne
i szkoleniowe, wycieczki
krajoznawcze, prasę, radio, telewizję i Internet
- integracja środowiska diabetyków osób uzależnionych poprzez pomoc, życzliwość i
koleżeństwo propagowane poprzez spotkania w kołach , organizowanie wspólnego
wypoczynku, sportu, zabawy i imprezy kulturalne.

III Czas trwania działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony
IV. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane Regionalnego Stowarzyszenia
Diabetyków w Podegrodziu sporządzone przy założeniu kontynuowania w dalszym ciągu
działalności tego Stowarzyszenia. Nie ma zagrożeń dla dalszej działalności tej organizacji.
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów
i pasywów, ustalania wyniku finansowego, sporządzania sprawozdania finansowego tak aby
za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej, nie
posiada własnych środków trwałych, dla potrzeb swojej działalności korzysta z obiektów
użyteczności publicznej na terenie Gminy Podegrodzie. Stowarzyszenie nie posiada żadnego
wyposażenia na własność.
Stowarzyszenie posiada wyposażenie małocenne na które składają się gleukometry i
ciśnieniomierze zakupione z dotacji Urzędu Gminy. Urządzenia te są w posiadaniu członków
Stowarzyszenia przekazane im do doraźnego korzystania.
Obecny rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Okresem sprawozdawczym jest
1 miesiąc.
V Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków
Przychody roku 2010
- 16 703,40
- Dotacja Urzędu Gminy - 3000,00
- Dotacja Starostwo Powiatowe Nowy Sącz – 2000,00
- Dofinansowanie z PCPR - 5 000,00
- Składki członkowskie - 1 560,00
- wpłaty z tyt. 1 %
- 298,40
- darowizny od osób prywatnych -120,00
- pozostałe darowizny od członków stowarzyszenia - 4 725,00

Wszystkie wydatki Stowarzyszenia są związane z jego działalnością statutowa i w 2010
roku odpowiednio wynosiły:
Wydatki :
15 509,39
- zużycie materiałów
1870,21
- Usługi obce ( usługi pocztowe, bankowe ) – 11,35
- koszty związane z działalnością statutową - 14 627,83
VI. Pozostałe informacje
Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu
pracujące w nim osoby wykonują swoją pracę społecznie.

nie zatrudnia osób. Wszystkie

W trakcie roku obrotowego 2009 Stowarzyszenie nie dokonywało żadnych zakupów środków
trwałych, nie posiada lokat na rachunkach terminowych, nie udziela pożyczek swoim
członkom. W swojej dotychczasowej działalności nie korzystało z kredytów bankowych.

VII Wartość aktywów i pasywów w 2010
Aktywa
A.Aktywa trwałe – 0
B.Aktywa obrotowe 1 881,82
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych -0
II Należności krótkoterminowe- 0
III. Inwestycje krótkoterminowe –1 881,82
- 1 881,82
- środki pieniężne
IV. Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe – 0
SUMA AKTYWÓW 1 881,82
Pasywa
A. Fundusze własne 687,81
I Fundusz statutowy – 0
II Fundusz z aktualizacji wyceny – 0
III Wynik finansowy netto za rok obrotowy - 1 194,01
IV Zysk z lat ubiegłych -0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 0
SUMA PASYWÓW 1 181,82
Do aktywów obrotowych należą środki pieniężne pozostałe na koncie oraz w kasie na
dzień 31.12.2010 przeznaczone na realizację celów statutowych stowarzyszenia.
Są to pieniądze otrzymane i pozyskane w roku 2010 , które wykorzystane będą w roku
2011.
VIII Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu zobowiązań podatkowych.
Stowarzyszenie Diabetyków nie prowadzi żadnej działalności odpłatnej, nie zatrudnia
pracowników w związku z tym nie prowadzi żadnych rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi organizacjami budżetu państwa.
Na koniec roku Stowarzyszenie rozlicza się z podatku dochodowego osób prawnych
składając raz w roku CIT-8 wykazując dochód jako zwolniony z powodu przeznaczenia
go na cele statutowe
W roku 2010 Stowarzyszenie otrzymało od instytucji państwowych dotacje i subwencje
na prowadzenie swojej działalności. Kwoty te zostały w całości wykorzystane i
rozliczone. Pozostała działalność naszej organizacji finansowana jest ze składek
członkowskich.

Zarząd RSD
Bolesław Lessing – Prezes
Józef Zieliński – Wiceprezes

