Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2008 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji
Stowarzyszenie Przyjaciół Imbramowic „Dłubnia u źródeł”
Imbramowice 114, 32-353 TrzyciąŜ
telefon 012/ 389 45 33
e-mail stowarzyszenie@imbramowice.pl

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających
samodzielne sprawozdania finansowe, jak teŜ nie sporządzających takich sprawozdań)
Organizacja nie posiada jednostek organizacyjnych

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
PKD 91.33.Z

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie
sklasyfikowana
Działalność kulturalno-oświatową zmierzającą do zachowania rozwoju
lokalnej toŜsamości, tradycji i obyczajów
Stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zrównowaŜonego rozwoju
obszarów wiejskich
Popularyzacja rolnictwa ekologicznego i programów rolnośrodowiskowych
Kultywowanie tradycji i historii
Wsparcie wdraŜania i realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich –
krajowych, Unii Europejskiej i innych
Współpraca z instytucjami samorządowymi i państwowymi oraz
organizacjami społecznymi i partnerami gospodarczymi w zakresie
objętym
celami
stowarzyszenia
na
poziomie
krajowym
i międzynarodowym.

PKD 80.42.B

Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,
gdzie indziej niesklasyfikowane
Organizacja i prowadzenie kursów, szkoleń i zajęć edukacyjnych dla
młodzieŜy i dorosłych.

PKD 85.32.C

Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania
Organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci.

PKD 92.52.B

Ochrona zabytków
ZaangaŜowanie w opiekę nad zabytkami i obszarami chronionymi

PKD 63.30.D

Działalność turystyczna pozostała
Popularyzacja wypoczynku. turystyki, sportu i rekreacji

PKD 22.11.Z

Wydawanie ksiąŜek
Zbieranie, dokumentowanie i upowszechnianie wydarzeń i materiałów
istotnych dla rozwoju regionu
Działalność promocyjno-informacyjna związana z celami Stowarzyszenia

PKD 22.15.Z

Działalność wydawnicza pozostała
Zbieranie, dokumentowanie i upowszechnianie wydarzeń i materiałów
istotnych dla rozwoju regionu

PKD 72.40.Z

Działalność związana z bazami danych
Redagowanie strony internetowej o tematyce
stowarzyszenia

objętej działaniami

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego
rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny
w systemie REGON
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000265998
Data wpisu: 16 października 2006 r
REGON:
120353702

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
Tomasz Korczyński – Prezes
ElŜbieta Dziasek – Sekretarz
Agnieszka Kowal – Skarbnik
GraŜyna Gałaś – Członek Zarządu
Marek śak – Członek Zarządu

6. Określenie celów statutowych organizacji
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wszechstronnego i zrównowaŜonego
rozwoju obszarów wiejskich i podnoszenia jakości Ŝycia mieszkańców wsi, w tym
szczególnie:






Aktywizacja społeczno-gospodarcza mieszkańców wsi,
Ochrona przyrody i krajobrazu wsi,
Ochrona dziedzictwa kulturowego wsi,
Promocja zdrowia i zdrowego stylu Ŝycia,
Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku
lokalnym,
 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
 Organizację i prowadzenie kursów, szkoleń i zajęć edukacyjnych dla dzieci,
młodzieŜy i dorosłych.
 Działalność kulturalno-oświatową zmierzającą do zachowania rozwoju lokalnej
toŜsamości, tradycji i obyczajów.
 Stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zrównowaŜonego rozwoju obszarów
wiejskich.
 Popularyzacja rolnictwa ekologicznego i programów rolnośrodowiskowych.
 Kultywowanie tradycji i historii.
 ZaangaŜowanie w opiekę nad zabytkami i obszarami chronionymi.
 Wsparcie wdraŜania i realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich –
krajowych, Unii Europejskiej i innych.
 Współpracę z instytucjami samorządowymi i państwowymi oraz organizacjami
społecznymi i partnerami gospodarczymi w zakresie objętym celami stowarzyszenia
na poziomie krajowym i międzynarodowym.
 Popularyzację wypoczynku. turystyki, sportu i rekreacji.
 Zbieranie, dokumentowanie i upowszechnianie wydarzeń i materiałów istotnych dla
rozwoju regionu
 Działalność promocyjno-informacyjną związana z celami Stowarzyszenia
 Redagowanie strony internetowej o tematyce objętej działaniami stowarzyszenia.
 Wspieranie transferu innowacji i nowych technologii.
 Inne działania sprzyjające realizacji celów stowarzyszenia.

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeŜeli jest on ograniczony w statucie
Nie dotyczy

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008.

9. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu
kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz
czy nie istnieją okoliczności wskazujące na powaŜne zagroŜenia dla kontynuowania przez
nią działalności.
Roczne sprawozdanie sporządzono przy załoŜeniu kontynuowania działalności
statutowej.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie powaŜnych zagroŜeń
dla kontynuowania przez organizację działalności.

10. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Informacja dodatkowa została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek
niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (z dnia
15 listopada 2001 r..) Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły.
Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
 Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia
i umarza metodą liniową.
 Wartość początkową środków trwałych ustala się według cen nabycia, kosztów
wytworzenia lub wartości po aktualizacji wyceny i powiększa o koszty ich
ulepszenia.
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się
stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących
załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

