Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego Wiejskiego Stowarzyszenia EdukacyjnoKulturalno-Turystycznego „Szansa” w Grzybowie,za okres 1.01 do
31.12.07r.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa” z siedzibą
w Grzybowie 32,gmina Września ,zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000239659
w dniu 22 sierpnia 2005 roku.
W dniu 3 września 2007roku,stowarzyszenie uzyskało wpis do wykazu (Ministra Sprawiedliwości) instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, o których mowa w art.47,49 i 57a Kodeksu Karnego, którym przysługują nawiązki lub świadczenia
pieniężne.
Natomiast 22 listopada 2007 roku, organizacja uzyskała status organizacji pożytku
publicznego.
W trosce o równe szanse edukacyjne oraz ze względu na szczególnie trudną sytuację
życiową mieszkańców małych wsi, działalność stowarzyszenia skierowana jest na rzecz
mieszkańców wsi.
Celem działania stowarzyszenia jest:
• wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju
społecznego,gospodarczego, kulturalnego, a w szczególności utrwalanie tradycji wsi,
• integracja mieszkańców,
• przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
• wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku
i Euroregionie,
• promowanie zdrowego stylu życia.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 15 listopada 2001roku (Dz.U.Nr137,poz.1539).
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
Stowarzyszenie nie posiada majątku trwałego, w związku z tym, w części „Rzeczowe
aktywa trwałe” brak informacji. Mimo, że „Szansa” jest organem prowadzącym dla
Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie, nie otrzymuje na swoje konto dotacji z subwencji
oświatowej. Środki finansowe wpływają bezpośrednio na konto zespołu szkół, który
prowadzi własną księgowość. W związku z powyższym niniejsze sprawozdanie dotyczy tylko
sto- warzyszenia.
Przychodami stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym były dotacje na realizację
pro-

jektów(6 z UMiG we Wrześni,2 ze Starostwa Powiatowego we Wrześni,2 od Wojewody
Wielkopolskiego w tym jeden w ramach programu rządowego ),składki
członkowskie,wpłaty od osób fizycznych, wynik finansowy za rok ubiegły, odsetki bankowe.
Cały dochód przeznaczony był na działalność statutową stowarzyszenia, z
przeznaczeniem na koszty statutowe i administracyjne.
Dodatni wynik finansowy, uchwałą zarządu, przeznacza się na zwiększenie funduszu
statutowego roku następnego i do wykorzystania na działalność statutową.
Kosztami, w okresie sprawozdawczym, były wydatki związane z realizacją projektów,
dofinansowanie zespołu szkół (jako koszty statutowe )oraz koszty administracyjne
(opłaty bankowe, pocztowe, sądowe, artykuły biurowe ).
Otrzymane dotacje na realizację projektów zostały rozliczone w czasie określonym w
umowach ze zleceniodawcami. Do sprawozdań merytoryczno-finansowych
zleceniodawcy
nie wnieśli żadnych zastrzeżeń.
Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników, a wszyscy członkowie stowarzyszenia
wykonywali czynności nieodpłatnie.
Przy realizacji projektów, organizacja uzyskała pozafinansowe wsparcie od Zespołu
Szkół Społecznych w Grzybowie i Koła Gospodyń Wiejskich z tej miejscowości.
W okresie sprawozdawczym, stowarzyszenie nie udzieliło żadnych
gwarancji,poręczeń,
kredytów, pożyczek i innych zobowiązań, ani takich zobowiązań nie podejmowało.
Z tytułu wpisu do wykazu Ministra Sprawiedliwości, stowarzyszenie nie uzyskało żadnych środków finansowych, podobnie z tytułu uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego.
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