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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GRUPA ODROLNIKA

z działalności w 2011 roku

OBEJMUJĄCE:
1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
2. BILANS
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2011 ROK
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:
GRUPA ODROLNIKA
33-114 Rzuchowa 1
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających
samodzielnie sprawozdanie finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)
Stowarzyszenie nie posiada podległych jednostek organizacyjnych.
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
9499Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowanych
4. Określenie celów statutowych organizacji
Celem Stowarzyszenia jest:
a) Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów
stowarzyszonych z nią,
b) Działanie na rzecz integracji oraz samej młodzieży i społeczności z krajów
członkowskich Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych z nią,
c) Promocja idei europejskiego społeczeństwa obywatelskiego zdającego sobie sprawę z
konieczności aktywnego udziału w procesie Integracji Europejskiej i z konieczności
jego dalszego utrzymania,
d) Podtrzymywanie i promocja tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
e) Wspieranie przedsiębiorczości,
f) Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego,
g) Ochrona i promocja zdrowia, zdrowego stylu życia, świadomego odżywiania i postaw
przyjaznych środowisku,
h) Zbiór i upowszechnianie informacji z zakresu:
1) Integracji europejskiej i historii Europy,
2) Problematyki młodzieżowej i społecznej w Unii Europejskiej i w krajach
stowarzyszonych z nią,
3) Turystyki i migracji europejskiej,
4) Funduszy i metod wsparcia Unii Europejskiej dla społeczeństwa,
5) wiedzy przyrodniczej i zagadnień związanych z technikami uprawy ekologicznej i
tradycyjnej,

6) zdrowego stylu życia, świadomego odżywiania i postaw przyjaznych środowisku.
5. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz
statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON
1) Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
2) rejestracja w KRS dnia 17.05.2002 roku
3) KRS 0000113391, REGON 852619636
6. Dane dotyczące członków zarządu (imię, nazwisko oraz funkcja)
1)
2)
3)
4)

Paweł Czaja - Prezes Stowarzyszenia
Barbara Zych - Wiceprezes Stowarzyszenia
Jan Czaja - Skarbnik Stowarzyszenia
Bernadetta Lipka - Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia

7. Okres trwania działalności organizacji
Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieokreślony.
8. Okres objęty sprawozdaniem
Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
9. Założenia do sporządzonego sprawozdania finansowego
Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji
działalności co najmniej przez 12 miesięcy.
10. Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia
Ministra Finansów z 15.11.2001 r.
Na dzień bilansowy nie występują podlegające wycenie środki trwałe, wartości
niematerialne i prawne oraz zapasy.
Środki pieniężne, inwestycje krótkoterminowe, zobowiązania wyceniono w wartości
nominalnej.

Data sporządzenia, Rzuchowa dnia 31-03-2012 r.

Podpisy

Data sporządzenia, Rzuchowa dnia 31-03-2012 r. Podpisy:
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INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA R0K 2011
GRUPA ODROLNIKA

CZĘŚĆ I. OBJAŚNIENIA DO BILANSU ( zł/gr)
1. Informacja o aktywach
Środki trwałe – nie wystąpiły.
Grunty użytkowane wieczyście – nie wystąpiły
Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy - nie wystąpiły
Wartości materialne i prawne – nie wystąpiły
Inwestycje długoterminowe – nie wystąpiły
Zapasy towarów i materiałów – nie wystąpiły
Inwestycje krótkoterminowe:
- pożyczka udzielona o przewidywalnym okresie spłaty do 1 roku 25 000,00
- środki pieniężne w kasie

2 179,49

- środki pieniężne na rachunku bankowym

250,43

Rozliczenia międzyokresowe, krótkoterminowe – nie wystąpiły

2. Informacja o pasywach
Dane o funduszach:
Fundusz statutowy
-stan na początek okresu

0,00

-zwiększenia (zysk za 2010 r)

10 633,38

- zmniejszenia (niepokryta starta z lat ubiegłych)

8 823,86

- stan na koniec

1 809,52

Wynik finansowy za 2011 r.(dodatni)-

25 402,45

Zobowiązania długoterminowe – nie wystąpiły
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług
Rozliczenia międzyokresowe – nie wystąpiły
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217,95

CZĘŚĆ II. OBAJŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ( zł/gr)

1. Informacja o strukturze przychodów

Przychody ogółem

26 907,36

Składki członkowskie

792,00

Inne przychody określone statutem

1 114,00

( darowizny, środki z Centrum Doradztwa Rolniczego na porycie
kosztów realizacji projektu)
Przychody finansowe

1,36

Pozostałe przychody operacyjne

25 000,00

(nagroda w konkursie)

2. Informacja o strukturze kosztów
Koszt ogółem

1 504,91

Koszty statutowe

1 215,00

w tym
wynagrodzenia

600,00

usługi obce

615,00

Koszty administracyjne

289,91

w tym
zużycie materiałów

85,41

usługi obce

204,50

CZĘŚĆ III. Informacja o zatrudnieniu
Organizacja nie zatrudniła w 2011 r. pracowników.
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CZĘŚĆ IV. POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA
1. Zobowiązania związane z działalnością statutową
Gwarancje, poręczenia, kaucje, wadia i inne zobowiązania nie występują.

Rzuchowa, dnia: 31 – 03 – 2012 r

Sporządził :

ZARZĄD

1. ............................................
Paweł Czaja

2. ............................................
Barbara Zych

3. ............................................
Bernadetta Lipka

4. ............................................
Jan Czaja

5. ............................................
Gabriela Zając

6. ............................................
Katarzyna Kocik
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