Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok.
1. Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa”, Grzybowo
32, 62-300 Września.
2. Stowarzyszenie jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Społecznych w
Grzybowie, który posiada własny REGON, NIP, konto bankowe, prowadzi własną
księgowość sporządza samodzielnie sprawozdania finansowe.
3. Przedmiot działalności:
a) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie
indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B),
b) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 91.33.Z),
c) działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, pozostała, gdzie
indziej
niesklasyfikowana ( 85.14.F),
d) pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania (PKD 85.32.C).
4. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, data rejestracji 22.08.2005r.( obecnie
Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy KRS)
nr KRS 0000239659
REGON 300108120.
5. Od dnia 21.12.2010r. powołano nowych Członków Zarządu:
Prezes –Mariola Zalepa
Wiceprezes – Anna Wilińska
Skarbnik – Małgorzata Niedziela
Członek Zarządu - Dagmara Wrzeszcz
Członek Zarządu - Natalia Błaszczyk.
6. Cele stowarzyszenia: w trosce o równe szanse edukacji oraz ze względu na
szczególnie
trudną sytuację życiową mieszkańców małych wsi, działalność skierowana jest na
rzecz
ich mieszkańców. Polega na wspieraniu wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju
społecznego, gospodarczego, kulturalnego; integracji mieszkańców, przeciwdziałaniu
bezradności i wykluczeniu społecznemu, wspieraniu demokracji i budowanie
społeczeństwa obywatelskiego, promowanie zdrowego stylu życia.
Swoje cele stowarzyszenie realizuje poprzez organizowanie wszelkich form edukacji
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, działalności kulturalnej (organizowanie festynów,
wyjazdów do kina, opery, teatru), działalności promującej zdrowy styl życia.
7. Stowarzyszenie działa od momentu uzyskania wpisu do KRS tj. 22 sierpnia 2005
roku.
W listopadzie 2007 roku stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku
publicznego.
Ma prawo działać na terytorium Polski przez czas nieoznaczony.
8. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem
kalendarzowym.
9 Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane
okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania
przez organizację działalności.
10. Zasady (polityki) rachunkowości zostały określone uchwałą zarządu z dnia
6.09.2005 roku i z taką datą obowiązują. Uchwała określa zakładowy plan kont,
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11. podział kosztów na statutowe i administracyjne, ewidencję przychodów i kosztów na
kontach syntetycznych i analitycznych, a bilans i rachunek wyników w postaci
porównawczej będzie sporządzany na koniec roku obrotowego.
Księgowość do końca 2010 prowadzona była metodą tradycyjną – ręczną, natomiast od
2011r. księgowość zostanie prowadzona w formie elektronicznej. Od 1 października 2008
roku została wyodrębniona księgowość dla potrzeb realizacji projektu ze środków unijnych.
W banku musiało zostać utworzone konto pomocnicze, a wszystkie operacje finansowe
dokonywane w ramach tego projektu księgowane są za pomocą komputerowego systemu
księgowego i w wersji wydruków gromadzone i przechowywane w dokumentacji organizacji.
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