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INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
ZA 2008 ROK 
 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice 
Siedziba: wieś Śmiałowice  
Adres: Śmiałowice 34, 58-124 Marcinowice 

2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 
94,99,Z działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

3. Nazwa sądu prowadzącego rejestr: 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS  
Data wpisu: 05.06.2008 r.  
Numer w ewidencji: 0000307598  
REGON: 020772371 

4. Członkowie Zarządu: 
Lucyna Szpilakowska – prezes  
Mariusz Białas – wiceprezes  
Wioleta Zaborska – sekretarz  
Magdalena Szal – skarbnik  
Sławomir Jarosz – członek zarządu 

5. Cele statutowe organizacji: 
− wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, 

kulturalnego i gospodarczego wsi Śmiałowice; 
− ochrona interesów społeczności lokalnej i dobrego wizerunku wsi; 
− poprawa poziomu życia mieszkańców wsi Śmiałowice; 
− aktywizowanie mieszkańców wsi do działań na rzecz rozwoju środowiska 

lokalnego; 
− stworzenie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków rozwoju;  
− zapewnienie warunków działania przedszkola oraz umożliwienie przedszkolu 

posiadania własności i prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach 
ekonomii społecznej;  

− integracja społeczności lokalnej wokół spraw związanych z wychowaniem i 
edukacją dzieci i młodzieży oraz z przeciwdziałaniem bezradności i wykluczeniu 
społecznemu; 

− organizacja życia społecznego w zakresie kultury, turystyki, sportu oraz 
kultywacji tradycji obyczajowych i historycznych związanych z lokalnym 
środowiskiem; 

− ochrona i zabezpieczenie dóbr kultury materialnej i naturalnej wsi Śmiałowice;  
− wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w 

środowisku lokalnym. 

6.  Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres:  
 od 05.06.2008. do 31.12.2008. 

7. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania 
działalności przez organizację, przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie znamy 
okoliczności, mogących stanowić przeszkodę w dalszej działalności naszej 
organizacji 
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8. Przyjęte zasady rachunkowości. 

Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia zostało przygotowane zgodnie z:  

− Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r.  

− Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. 

Aktywa i pasywa wycenia się wg następujących zasad: 

− środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen 
nabycia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 

− w przypadku przyjęcia nieodpłatnego środków trwałych, w tym w drodze 
darowizny – wyceny tych składników dokonuje się wg ceny sprzedaży takiego 
samego lub podobnego przedmiotu, 

− 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,  

− do amortyzacji środków trwałych wybrano metodę liniową, 

− składniki majątku o przewidywanym okresie używania nieprzekraczającym 
jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,- zł będą 
jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do 
użytkowania, 

− jednostka prowadzi ewidencję kosztów jedynie w układzie kalkulacyjnym, tj. 
przy zastosowaniu kont zespołu 5 - „Koszty według typów działalności i ich 
rozliczenie" 

 
INFORMACJE DODATKOWE 

1. Specyfikacja środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 
               Gotówka na rachunku bankowym: 193,59                     

 Gotówka w kasie:   26,80 

                                                                            Razem:          220,39 
 
 
Data sporządzenia:                                  Za Zarząd: 
31.12. 2008                                                             

 



Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Śmiałowice 

BILANS 
na dzień  31.12.2008 r. 

 
 

 
   Data sporządzenia: 31.12.2008                  Zarząd: 

(nazwa jednostki) 

 
REGON: 020772371 

Stan na Stan na   AKTYWA  31.12.08  PASYWA  31.12.08 
A Aktywa trwałe   A Fundusze własne  220,39 
l. Wartości niematerialne i prawne   l. Fundusz statutowy   
II. Rzeczowe aktywa trwałe   II. Fundusz z aktualizacji wyceny   
III. Należności długoterminowe   III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy  220,39 

IV. Inwestycje długoterminowe   1. Nadwyżka przychodów nad kosztami  220,39 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   2. Nadwyżka kosztów nad przychodami   
B Aktywa obrotowe  220,39 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych   I. Zobowiązania długoterminowe   
II. Należności krótkoterminowe   II. Zobowiązania krótkoterminowe   
III. Inwestycje krótkoterminowe:  220,39 1. Kredyty i pożyczki   
1. Środki pieniężne  220,39 2. Inne zobowiązania   
2. Pozostałe aktywa finansowe   3. Fundusze specjalne   
C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   III. Rezerwy na zobowiązania   
    IV. Rozliczenia międzyokresowe   
    1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów   
    2. Inne rozliczenia międzyokresowe   

 Aktywa razem  220,39  Pasywa razem  220,39 



Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Śmiałowice 

(nazwa jednostki) 

REGON: 020772371 

         
 

RACHUNEK WYNIKÓW  

Na dzień  31.12.2008 r. 

Poz. Wyszczególnienie Kwota za rok 
poprzedni 

Kwota za rok 
obrotowy 

A Przychody z działalności statutowej   425,00

I. Składki brutto określone statutem   425,00

II. Inne przychody określone statutem   

B Koszty realizacji zadań statutowych   

C Wynik na działalności statutowej (A-B)   425,00

D Koszty administracyjne   204,61

1. Zużycie materiałów i energii   75,70

2. Usługi obce   98,91

3. Podatki i opłaty   

4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   

5. Amortyzacja   

6. Pozostałe   30

E Pozostałe przychody   

F Pozostałe koszty   

G Przychody finansowe   

H Koszty finansowe   

I Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)  220,39

J Zyski i straty nadzwyczajne:   

I. Zyski nadzwyczajne- wielkość dodatnia   

II. Straty nadzwyczajne- wielkość ujemna   

K Wynik finansowy ogółem (I+J)   220,39

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)   

II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego(wielkość dodatnia)   

 
220,39

 
 

Data sporządzenia    31.12.2008                        Zarząd: 
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