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Roczne Sprawozdanie Finansowe
z działalności stowarzyszenia ”ŚWIAT NADZIEI”
za rok 2009
Pełna Nazwa : Stowarzyszenie na rzecz wspierania i rozwoju edukacji, rewalidacji oraz
aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych umysłowo ”Świat Nadziei”
NIP : 8982082959
REGON : 020254920
KRS : 0000245833
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.
Nie prowadzi działalności gospodarczej, a wszystkie uzyskane przychody-dochody
przekazuje na działalność statutową.
Posiadane rachunki bankowe:/Bank DnB NORD Polska S.A. oddział we Wrocławiu/
a) rachunek bieżący nr 41 1370 1301 0000 1701 4862 9700
b) rachunek pomocniczy
c) rachunek pomocniczy
Stany na koniec roku uzgodnione do Bilansu za 2009 rok.
Rachunki pomocnicze utworzono ze względu na :
1) umowę nr D/WZD/743/29/2009
zawartej dnia 05.01.2009r; zawartą pomiędzy Gminą Wrocław a Stowarzyszeniem
Świat Nadziei, dotyczącą dofinansowania działań stowarzyszenia, w ramach zadania
publicznego: „Rehabilitacji zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze
środków PFRON – I edycja. Termin realizacji: od 05.01.2009r. do 31.12.2009r.
Dotacja w kwocie – 34860,00 złotych .
Całkowity koszt zadania - 36060,00 złotych.
Zleceniodawca prowadził kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym
prawidłowości wydatkowania przekazywanych środków finansowych.
Finansowy koszt własny realizacji zadania w wysokości 1200,00 złotych pokryty został
ze środków własnych stowarzyszenia (środków z innych źródeł - składek członkowskich
oraz wpłat darczyńców).
2) umowę nr D/WZD/742/7/2009
zawartej dnia 31.12.2008r. Gminą Wrocław a Stowarzyszeniem Świat Nadziei, dotyczącą
dofinansowania działań stowarzyszenia, w ramach zadania publicznego : „Program
poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych – Sztuka Aktywności – Aktywizacja
Społeczna Osób Niepełnosprawnych Umysłowo”. Termin realizacji 01.01.2009r. do
31.12.2009r.
Dotacja w kwocie - 20.000,00 złotych .
Całkowity koszt zadania - 21.400,00 złotych.
Zleceniodawca prowadził kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym
prawidłowości wydatkowania przekazywanych środków finansowych.

Finansowy koszt własny realizacji zadania w wysokości 1400,00 złotych pokryty został
ze środków własnych stowarzyszenia (środków z innych źródeł - składek członkowskich
oraz wpłat darczyńców).
Do każdej z zawartych umów założone zostało osobne konto oraz osobna Księga
Przychodów i Rozchodów w celu wyodrębnienia dokumentacji finansowo- księgowej;
zgodnie z zasadami zawartej umowy oraz ustawy (Dz.U z 2002r Nr 76 poz.694) – w
sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz zadań
wynikających z umowy. (Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Świat Nadziei
w załączeniu).
Rachunek Wyników oraz Bilans zostaje przekazany.

