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INFORMACJA DODATKOWA 

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

STOWARZYSZENIA „OD NOWA” 

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Wprowadzenie  do sprawozdania finansowego 

 

1. Nazwa jednostki : Stowarzyszenie „OD-NOWA” 
Adres siedziby :     34-100 Wadowice, Aleja Wolności 21A   
Organ rejestrowy : Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Stowarzyszeń Nr KRS 0000341302 

  NIP 5512572297,    
REGON 121097490 

 
Głównym celem Stowarzyszenia „OD-NOWA” jest  wspieranie rozwoju człowieka, troska o jego 
zdrowie, pomoc rodzinie w sprawowaniu jej podstawowych funkcji oraz działania na rzecz rozwoju i 
integracji społecznej ( § 5 Statutu). 

 
Podstawowa działalność statutowa  - cele Stowarzyszenia: 
1) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, 
2) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i opieki,  
3) działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 
4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 
5) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym, 
6) działalność na rzecz aktywnego spędzania czasu wolnego, krajoznawstwa, rekreacji, sportu i 

wypoczynku dzieci, młodzieży i rodzin, 
7) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
8) działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
9) działalność na rzecz demokracji i praw człowieka, integracji społecznej, budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego, 
10) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 

pozarządowe, instytucje publiczne oraz wspieranie innych inicjatyw społecznych, 
11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
12) działalność na rzecz współpracy sektorów non-profit–biznes-administracja publiczna, 
13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
14) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy 

społeczeństwami, 
15) działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, 
16) działalność na rzecz reprezentowania interesów członków stowarzyszenia na zewnątrz. 

 
 

2. Stowarzyszenie „OD-NOWA” istnieje od 7 października 2009 roku.  
 
 

3. Rokiem podatkowym jest okres od daty powstania do końca  2009. 
Sprawozdaniem finansowym objęto więc okres: od 7 października 2009r. do 31 grudnia 2009 r.  
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4. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w 
dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na jej zagrożenie. 

 
 

Wynik finansowy ustalany jest według metody porównawczej.  
 

Stowarzyszenie sporządza Bilans w oparciu o wzór - załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych 
jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej /Dz.U. z 
2001 r. Nr 137, poz.1539/ 

 
Rachunek Wyników sporządzony jest wg wzoru - załącznika Nr 2 do ww. rozporządzenia,   natomiast 
Informacja Dodatkowa stosownie do wytycznych § 3 wymienionego rozporządzenia.  

 
 

Dane uzupełniające do bilansu za rok 2009 
 

Informacja dotycząca działu AKTYWA :         1.380,00 zł  
 

  Informacja dotycząca działu PASYWA :    1.380,00zł 
 

 
Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego 

 
1. Stowarzyszenie „OD NOWA” rozpoczęło swoją działalność pod koniec 2009r  i w  rachunku wyników 

przedstawiona została tylko kwota obejmująca składki członkowskie w wysokości: 1.380,00 w pozycji: 
I. Składki brutto określone statutem.  

2. W bilansie kwota ta została przedstawiona w Aktywach jako pozycja B. III.1 Środki pieniężne oraz w 
Pasywach  w pozycji: A.III.Wynik finansowy netto za rok obrotowy 

 
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

Sporządzono: Wadowice, dnia 18.01.2010 r.  
             

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:   
 
mgr Agata Socała   

 
 
 
Podpisy Zarządu Stowarzyszenia: 
  
 
 


