Stowarzyszenie „Uśmiech Dzieciństwa”
(Nazwa jednostki)

REGON: 300322303
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników
na dzień 31.12.2009
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja

Wyszczególnienie
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I.
II.
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Kwota za rok poprzedni

Kwota za rok obrotowy

3

4

Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Koszty realizacji zadań statutowych
Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)
Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe

-

-

320,00
320,00
320,00
300,00
20,00
280,00

Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe

-

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
Wynik finansowy ogółem (I+J)
Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

Data sporządzenia: 30.03.2010

-

20,00
-

-

20,00

Podpisy

Sławomir Jarosławski
Marek Michalak
Joanna Korcz
Agnieszka Lipińska

BILANS
Stowarzyszenie „Uśmiech Dzieciństwa”
(nazwa jednostki)

na dzień

31.12.2009

REGON: 300322303
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

1
A
I
II

AKTYWA
2
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe

III

Należności długoterminowe

-

-

III

IV

Inwestycje długoterminowe

-

-

1

Nadwyżka przychodów nad kos ztami
(wielkość dodatnia)

V

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

2

Nadwyżka kosztów nad przychodami
(wielkość ujemna)

B

Aktywa obrotowe

-

40,00

B

I

Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych

-

-

I

Wiersz

Stan na
początek roku
koniec roku
-

Wiersz

1
A
I
II

II
II

Należności krótkoterminowe

III
1

Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne

2

Pozostałe aktywa finansowe

C

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Suma bilansowa

-

-

40,00
40,00

1
2
3
III
IV
1
2

-

40,00

PASYWA
2
Fundusze własne
Fundusz statutowy
Fundusz z aktualizacji wyceny
Wynik finansowy netto za rok
obrotowy

Stan na
początek roku
koniec roku
20,00
-

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe z
tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe i
fundusze specjalne
Kredyty i pożyczki
Inne zobowiązania
Fundusze specjalne
Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe
przychodów
Inne rozliczenia
międzyokresowe
Suma bilansowa

-

20,00

-

20,00

-

-

-

20,00

-

-

-

40,00

.....................................
Data sporządzenia: 30.03.2010

Podpisy

Sławomir Jarosławski
Marek Michalak
Joanna Korcz
Agnieszka Lipińska

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres 01-01-2009 do 31-12-2009 r.
Stowarzyszenia „Uśmiech Dzieciństwa” REGON: 300322303
Nie nastąpiły zmiany metod księgowości i wyceny w roku obrotowym.
Nie nastąpiły zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
Podsumowanie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego.
Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2009 r. są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29.09.1994 r.
Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych.
Środki pieniężne w kwocie 40 zł obejmują pieniądze oraz jednostki pieniężne ( rozrachunkowe ) na rachunkach bankowych.
Środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej.
Fundusze własne stanowią fundusze tworzone przez stowarzyszenie zgodnie z obowiązującym prawem tj. właściwymi ustawami. Do funduszy
własnych zaliczane są także wyniki z lat ubiegłych. Fundusze wykazane są w wartościach nominalnych.
Wartość nominalna Funduszy wynosi 20,00 zł.
Jest to wynik roku bieżącego wielkość dodatnia 20,00 zł
Przychody statutowe –
Składki 320,00 zł
Koszty realizacji działań statutowych 0,00 zł
Koszty administracyjne 300,00 zł składają się z następujących pozycji:
- usługi obce ( koszty bankowe) 20,00 zł
- pozostałe ( opłaty KRS) 280,00 zł
Przychody finansowe ( odsetki bankowe ) 0,00 zł
Wynik finansowy w kwocie 20,00 zł
W roku 2009 Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników na umowę o pracę, na umowę o dzieło i zlecenie.
Poznań ,30.03.2010
Sławomir Jarosławski – prezes zarządu
Marek Michalak - wiceprezes
Joanna Korcz - skarbnik
--------------------------------------------------Agnieszka Lipińska - sekretarz

