Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2009
STOWARZYSZENIE LOKALNE
SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
SALOS
I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1. Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej
Organizacji Sportowej SALOS jest:


rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu i
turystyki w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa wyraźnie
inspirowanych wizją chrześcijańską, prewencyjnym systemem Ks. Jana Bosko i
bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej;



krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań
sportowych i turystycznych, podnoszenie stanu zdrowia i sprawności fizycznej;



zapewnianie warunków do rozwoju wszystkim członkom dla osiągnięcia celów
Stowarzyszenia;



działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego;



kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za wychowanie i losy członków
Stowarzyszenia;



współpraca

i

kontakty

z

organizacjami

turystycznymi,

oświatowo

-

wychowawczymi i sportowymi;


eksponowanie w działalności sportowo - wychowawczej zasady "fair play";



działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans
i dostępu do działalności sportowej tych osób.

Prowadzenie działalności społeczno – kulturalnej, oświatowo – wychowawczej, charytatywno
– opiekuńczej, rekreacyjno – turystycznej w środowisku dzieci i młodzieży szczególnie
potrzebujących oraz chorych i niepełnosprawnych.
2. Stowarzyszenie SALOS jest wpisane do ewidencji klubów sportowych działających w
formie stowarzyszeń, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej
przez Starostę Sokołowskiego nr EK_4140/II/3/06.
3. Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 01.01-31.12.2009 r.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej
kontynuacji działalności.
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5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych
ustaloną i wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem Prezesa SALOS z dnia 26.10.2001r.
6.Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano wartości
nominalnej.
7. Sprawozdanie bilans jest sporządzone metodą porównawczą.
8. Stowarzyszenie „SALOS” na dn. 31 grudnia 2009 r nie zatrudnia pracowników na etacie.
Jedynie w ramach realizowanych zadań były zatrudniane osoby na podstawie umów zleceń i
umów o dzieło.
II.

Omówienie wybranych zobowiązań:

Załącznik do bilansu na 31.XII.2009 r.
KONTO 200 - Rozrachunki z dostawcami
WN

MA

Zobowiązania

zł, gr.

zł, gr.

Brak*
0,00

Razem:

0,00

* Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane do końca grudnia 2009. Brak
zobowiązań międzyokresowych.
Załącznik do bilansu na 31.XII.2009 r.
KONTO 225 - Rozrachunki z budżetem
WN

MA

zł, gr.

zł, gr.

Brak*

0,00

0,00

Razem:

0,00

0,00

Należności

Zobowiązania
Brak*

* Podatek dochodowy od osób fizycznych od umów zlecenia za grudzień został
odprowadzony do Urzędu Skarbowego w m-cu grudniu.
Stowarzyszenie „SALOS” w roku 2009 nie zatrudniało pracowników na umowy od których
mogłoby płacić skł. ZUS ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego. Brak zapisów na kontach:
 229 – Rozrachunki publicznoprawne,
 231 – Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń,
 234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami.
Stowarzyszenie „SALOS” nie posiada środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych.
Stowarzyszenie „SALOS” wykorzystało w całości i rozliczyło wszystkie dotacje w roku
2009. Nie ma zapisów rozliczeń międzyokresowych.
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III.

Przychody wg. źródła finansowania Stowarzyszenia „SALOS” w 2009 r.:

Źródło:

Przychód

Uwagi:

Środki publiczne:
Dot. Cel. odpowiednio:
Urząd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego

7 700,00 UM. 1152-7KPTPII/D/09 63003 2820
8 000,00 UM.79/70/ES.SE.I/D-I/09 92605 2820
5 500,00 UM. 188/330/ES.SE.I/D-II/09 92605 2820

Mazowieckie Centrum
Polityki Śp.
Urząd Miasta
Sokołów Podlaski
Środki prywatne

24 000,00 UM. 158/MCPS/III/D/09

Salezjańska Organizacja
Sportowa Rzeczpospolitej
Polskiej „SALOS RP”
Darowizny na działalność
statutową
Wpłaty na igrzyska
sportowe
Wpłaty na obóz sportowy

Środki na przyg. Imprezy sportowej, na zjęcia
17 570,00 sportowe, obóz, Igrzyska.

Inne

20 000,00 UM. 5/2009

4 870,00
3 200,00
28 900,50
4 349,38

Przychody statutowe

125 571,57

Składki członkowskie

500,00

Przychody finansowe

14,35

Ogółem przychody

126 085,92

Koszty statutowe

123 910,51

Ogółem koszty

123 910,51

Wynik finansowy na działalności
statutowej

Sporządzono 01.03.2010 r.
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2 175,41

Artur Malinowski - prezes
(podpis)

