Informacja dodatkowa

za rok 2008

Stowarzyszenie „Łódź Ratunkowa”
Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe na podstawie Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 15 listopada 2001 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla
niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi , nie prowadzących
działalności gospodarczej.
1)

objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w
stosunku do roku poprzedniego,

Aktywa i pasywa wyceniane są w cenach rzeczywistych. Na aktywa składają się tylko
środki pieniężne.

2) uzupełniające dane o aktywach i pasywach,

2)

informacja j.w.

informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych
statutem,

przychody statutowe:
1. wpisowe i składki członkowskie –
2.

w tym wpisowe

3.

darowizny –

1720,00 zł

210,00 zł
10 182,10 zł

4) informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz
o strukturze kosztów administracyjnych,

Koszty określone statutem: działalność statutowa – 4 297,56 zł – organizacja turnusu
rehabilitacyjnego niepełnosprawnej intelektualnie młodzieży- częściowe
dofinansowanie, organizacja Klubu Wsparcia- wyposażenie pracowni malarskiej,
organizacja wycieczek krajoznawczo-edukacyjnych
Koszty administracyjne: - 1 105,17 zł
- materiały biurowe –

222,67 zł

54,87zł – papier + pisaki

- podatki, opłaty

-

292,50 zł

2,50 zł – opłaty pocztowe ,290,00 opłaty
sądowe

- Wynagrodzenia -

590,00 zł

5 )dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego,
dochód w wysokości 6 075,11 zł zwiększy przychody roku następnego
6) dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością
statutową,

nie ma wyżej wymienionych gwarancji, poręczeń, zobowiązań

7)informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich
finansowania

rok 2007

składki, wpisowe

darowizny

inne przychody operacyjne

koszty działalności statutowej

koszty administracyjne

rok 2008

1 125,00 zł

1 720,00 zł

6 028,50 zł

10 182,10 zł

0,0 zł

0,0 zł

2 643,80 zł

460,90 zł

4 297,56 zł

1 105,17 zł

Zwiększyły się darowizny w związku z szerszą informacją nt. możliwości wpłaty 1% należnego podatku

Zwiększyły się koszty działalności statutowej, ponieważ :
-zorganizowano turnus rehabilitacyjny dla niepełnosprawnej intelektualnie młodzieży wraz z opiekunami na Suwalszczyżnie,
który Stowarzyszenie dofinansowało częściowo ,
-opłacono 2 wycieczki edukacyjno-krajoznawcze. Zorganizowano także edukacyjną wycieczkę na Hel ( fokariumwykład)
- zorganizowano Klub wsparcia w ramach którego zaopatrzono w niezbędny sprzęt pracownię malarską,
-założono stronę internetową i zakupiono 2 roll-upy ( promocja)
Sporządziła: Renata Birtus – 06.03.2008r.

