Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno- KulturalnoTurystycznego „Szansa” za okres 1.01.09 r. do 31.12.09 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 15 listopada 2001 roku (Dz. U. Nr 137,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, w skład, którego wchodzi również niepubliczne
przedszkole, nie otrzymuje na swoje konto dotacji z subwencji oświatowej Gminy Września.
Zgodnie z uchwałą organu stanowiącego, środki finansowe przekazywane są bezpośrednio na
konto zespołu szkół, który prowadzi własną księgowość. W związku z powyższym niniejsze
sprawozdanie dotyczy tylko stowarzyszenia.
Przychodami stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym były:
- dotacje na realizację zadań ( projektów): 3 z Urzędu Miasta i Gminy Września, 1 ze
Starostwa Powiatowego we Wrześni, 3 od Wojewody Wielkopolskiego - w tym jeden w
ramach programu rządowego, 3 z Fundacji (w tym pierwsza transza projektu, którego
zakończenie nastąpi w czerwcu 2010 roku, a jeden będzie realizowany w okresie styczeń –
czerwiec 2010 roku ) , 2 z dotacji marszałka,
- wpłaty na działalność statutową odpłatną,
- wpłaty od osób fizycznych i prawnych,
- wpłaty z 1%,
- składki członkowskie,
- odsetki bankowe,
- wynik finansowy za rok ubiegły,
- pozostałe przychody.
Cały przychód przeznaczony był na działalność statutową stowarzyszenia, z przeznaczeniem
na koszty statutowe i administracyjne.
Środki finansowe zgromadzone z 1% wyniosły 13 523,50 zł. i zostały przeznaczone na:
 współfinansowanie realizowanych projektów ( jako wkład własny),
 wsparcie finansowe Towarzystwa Przyjaciół Grodu w Grzybowie w organizacji Zjazdu
Wojowników Słowiańskich,
 zakup wyprawek szkolnych dla uczniów klas I szkoły podstawowej i gimnazjum,
 zakup saksofonu altowego dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej we Wrześni,
 wsparcie Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni w organizacji Turnieju Mikołajkowego.
W budżecie projektu edukacyjnego przeznaczonego dla dzieci w wieku przedszkolnym,
zadeklarowano kwotę 1016,00zł. (zgodnie z harmonogramem i umową jest ona
zabezpieczeniem prawidłowej realizacji zadania w 2010 roku).
Pozostała kwota zostanie wykorzystana w roku 2010 na zadania statutowe.
Dodatni wynik finansowy przeznacza się na zwiększenie funduszu statutowego roku
następnego i do wykorzystania na działalność statutową i administracyjną. Realizacja 2
projektów w roku 2010, z dotacji organizacji pozarządowych, to kwota 40 598,76zł. z sumy
bilansowej.
Kwota 113,37zł. z sumy bilansowej musi być zwrócona na konto IP WUP w Poznaniu do 7
stycznia 2010 roku (11,17zł.to odsetki narosłe na koncie projektu + 102,20zł. środki
pozostające na koncie projektu na dzień 31 grudnia 2009 roku).

Kosztami w okresie sprawozdawczym były wydatki związane z realizacją projektów, (koszty
statutowe), opłaty bankowe, pocztowe, sądowe, artykuły biurowe (koszty administracyjne) i
inne koszty – między innymi zwrot pomyłkowo dokonanej wpłaty na konto stowarzyszenia
w wysokości 22 000,00zł.
Otrzymane dotacje, zostały rozliczone w czasie określonym w umowach ze
zleceniodawcami.
Realizując swoje zadania statutowe, stowarzyszenie otrzymało wsparcie pozafinansowe:
- przy realizacji projektów- od Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie.
Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych. Jedynie przy realizacji projektów
zatrudniani byli pracownicy merytoryczni na umowę zlecenia lub o dzieło.
Z tytułu wpisu do wykazu Ministra Sprawiedliwości, w okresie sprawozdawczym,
stowarzyszenie nie uzyskało nawiązek ani innych świadczeń pieniężnych.
Po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność, przez Instytucję Pośredniczącą, jakim
jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, weksel in blanco zostanie zwrócony. Innych
zobowiązań, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

