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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  

za 2010 rok 

 

 

1. Nazwa i siedziba jednostki:  

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa  

32-444 Głogoczów 406 

 

2. Podstawowy przedmiot działalności. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim przez: 

 aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,  

 budowanie świadomości obywatelskiej 

 działalność kulturalno-sportowa 

 działalność edukacyjna 

 inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania 

problemów społecznych 

 podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości 

 pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych 

 utrwalanie poszanowania dla pamiątek i zabytków, troska o ich stan i ochronę 

 pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

 podejmowanie działań na rzecz infrastruktury i ochrony środowiska 

naturalnego 

 

3. Organ rejestrowy: 

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 

Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz 

Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000279965 

 

4. Regon  120476043 

 

5. NIP   6811955138 

6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania 

działalności. 

7. Wynik finansowy za rok 2010 przewiduje się przeznaczyć na cele statutowe. 

 



 

Rachunek zysków i strat 

 

Saldo środków pieniężnych z Bilansu Otwarcia w dniu 01 styczeń 2010 1264,97 zł 

Przychody z działalności statutowej w okresie sprawozdawczym 2010 wyniosły  

kwotę 77 654,38 zł,  w tym składki określone statutem 680,00 zł    

Przychody Stowarzyszenia: 

-nadwyżka przychodów nad kosztami z ubiegłego okresu rozliczeniowego 1264,97 zł 

-składki członkowskie  680,00 zł 

-otrzymane darowizny – 4266,00 zł 

-dotacje i granty 67 318,41 zł 

       w tym: UMiG Myślenice Projekt Ferie 2010: 4000,00 zł 

                   UMiG Myślenice Jestem Aktywny: 3500,00 zł 

                   PO KL Priorytet IX Projekt Wspólna inicjatywa na rzecz edukacji-Nauka 

  języka angielskiego w Głogoczowie 12 756,41 zł 

 PO KL Priorytet IX Projekt Wspólne poszukiwanie rozwiązań - nauka  

  języka angielskiego  47 062,00 zł 

-wpłaty od uczestników projektów: 3275,00 zł 

w tym: UMiG Myślenice Projekt Ferie 2010    630 zł 

UMiG Myślenice Projekt Jestem Aktywny   2645 zł 

 

-przychód z pozostałej działalności statutowej: 850,00 zł  

I Spotkania Szachowe      850 zł 

 

Poniesione koszty w kwocie razem 74 639,10 zł obejmują  

-Koszty działalności statutowej związanej z dotacjami 70853,79 zł: 

w tym: UMiG Myślenice Projekt Ferie 2010:    4634,38  zł 

 UMiG Myślenice Projekt Jestem Aktywny  6401,00 zł 

PO KL Priorytet IX Projekt Wspólna inicjatywa na rzecz edukacji-Nauka                                                                              

 języka angielskiego w Głogoczowie   12 756,41 zł 

PO KL Priorytet IX Projekt Wspólne poszukiwanie rozwiązań - nauka 

 języka angielskiego      47 062,00 zł 

-Koszty pozostałej działalności statutowej 3404,87 zł  w tym: 

 I Spotkanie Szachowe    2180,62 zł 



 Gazetka „odNowa”    776,88 zł 

 

-Koszty administracyjne 380,44 zł na które składają się wyłącznie wydatki na opłaty 

pocztowe, odpisy z KRS, obsługa rachunku bankowego, opłata za domenę oraz drobne 

materiały biurowe. 

Nadwyżka przychodów na kosztami działalności za rok 2010 wynosi 3015,28 zł i 

podlega przeznaczeniu na finansowanie działalności statutowej przyszłych okresów. 

Środki pieniężne w kasie na dzień 31.12.2010 r. wynoszą    2123,45 zł 

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 wynoszą       891,83 zł.   

 

 



 

 

 

 

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa 

 

NR 1/2011 

 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2010.  

 

W imieniu Zarządu 

 

 

Głogoczów, 2011-01-20 

 

 
 


