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Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wsparcia w Zespole Turnera
z dnia 17.04.2013 r. w sprawie:
1. Sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012
2. Sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2012
3. Stanowiska Komisji Rewizyjnej dotyczącego oceny działalności finansowej i
merytorycznej Stowarzyszenia w r. 2012
Działając na podstawie
 Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. Nr 20, poz. 104 zm. Dz. U. z
2001 r. Nr 79, poz. 855 zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, ZM. Dz. U. z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055);
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm);
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 874)
 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. nr 76, poz. 694 z
późniejszymi zmianami)
 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla
niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności
gospodarczej z dnia 15 listopada 2001 roku (Dz. U. nr 137, poz. 1539)
 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (Dz. U. z
2000 roku, nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami)
uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się:
1. sprawozdanie finansowe za okres 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku, w skład
którego wchodzą:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje po stronie
aktywów i pasywów sumę 7.532,66 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset trzydzieści
dwa 66/100)
b) rachunek wyników za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk
netto 2.716,42 zł (słownie: dwa tysiące siedemset szesnaście 42/100)
c) informacja dodatkowa,
2. sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Stowarzyszenia w r. 2012,
3. stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia. w r. 2012 wraz z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu za rok 2012.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Protokólantka: (Małgorzata Tórz)
Przewodnicząca Walnego Zebrania: Małgorzata Ławniczak
Poznań, 17.04.2013 r.

