INFORMACJE DODATKOWE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2010 ROK

Stowarzyszenie Transformator Kultury zostało utworzone w 2009 roku i wpisane
zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem
KRS: 0000344910.

Organizacji nadano numer statystyczny REGON: 021143134 oraz numer identyfikacji
podatkowej NIP: 5020093326.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Przemkowie, przy ulicy Garncarskiej 12.

Celem Stowarzyszenia jest:
a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
b) działalność charytatywna;
c) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
d) działalność na rzecz mniejszości narodowych;
e) ochrona i promocja zdrowia;
f) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
g) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagroŜonych zwolnieniem z pracy;
h) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw
kobiet i męŜczyzn;
i) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
j) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
k) nauka, edukacja, szerzenie oświaty i nauk o wychowaniu.

l) działania na rzecz krajoznawstwa, oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy
m) szerzenie kultury, sztuki, oraz ochrona dóbr kultury i tradycji;
n) upowszechnienie kultury fizycznej i sportu;
o) ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
p) działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
q) przeciwdziałanie patologiom społecznym;
r) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
takŜe działań wspomagających rozwój demokracji;
s) ratownictwo i ochrona ludności
t) pomoc ofiarą katastrof, klęsk Ŝywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
u) upowszechnienie i ochrona praw konsumentów;
v) działania na rzecz integracji europejskiej, oraz rozwijania kontaktów współpracy
między społeczeństwami;
w) przełamywanie stereotypów i uprzedzeń narodowościowych;
x) pomoc i organizacja wolontariatu;

Sprawozdanie niniejsze ujmuje zdarzenia gospodarcze powstałe w okresie 18.12 .2009
do 31.12.2010 roku i zostało sporządzone z zamiarem kontynuacji działalności określonej
statutem.
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest, w oparciu o przepisy Ustawy o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, oraz Rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości
dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności
gospodarczej ( Dz. U. z 2001r. Nr 137 poz. 1539, z późniejszymi zmianami).
Organizacja sporządza rachunek wyników w układzie porównawczym.
Wykazaną w rachunku wyników nadwyŜkę przychodów nad kosztami w wysokości
12 020,34 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwadzieścia złotych 34/100), stanowi
niewykorzystana w roku 2010 dotacja.
W okresie objętym sprawozdaniem Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników

Przychody z działalności statutowej Stowarzyszenia Transformator Kultury wykazane
w rachunku wyników za rok 2010 wyniosły 12 877,96 zł (słownie: dwanaście tysięcy
osiemset siedemdziesiąt siedem zł 96/100).
W tym:
składki członkowskie
dotacje celowe otrzymane w roku 2010
darowizny

492,00 zł
12 365,96 zł
20,00 zł

Po dniu bilansowym nie wystąpiły Ŝadne zdarzenia mające wpływ na sprawozdanie
finansowe.

