Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Rzeszowskiego Stowarzyszenia „Ruch dla Zdrowia”
sporządzonego na dzień 31.12.2005 r.
Informacja sporządzona została na podstawie art. 48 ustawy o rachunkowości
z dnia 29 kwietnia 1994 r. (Dz.. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 76 z późniejszymi zmianami) oraz
§3 ust 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami prawa handlowego,
nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. 4 Nr 137 poz. 1539 z późniejszymi
zmianami)
1. Aktywa obrotowe
1.1 Środki trwałe – wartość księgowa netto „zero”
1.2 Stowarzyszenie nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.
1.3 Stowarzyszenie nie posiada prawa własności budynków i budowli.
1.4 Zysk netto za rok 2005 wyniósł kwotę 2 380,23. Osiągnięty zysk Stowarzyszenie
postanowiło przeznaczyć na działalność statutową roku następnego.
1.5 Zobowiązania długoterminowe nie występują.
1.6 Zobowiązania zabezpieczone na majątku Stowarzyszenia nie występują.
1.7 Zobowiązania warunkowe, gwarancje i poręczenia nie występują.
2. W 2005 r. Stowarzyszenie osiągnęło przychody z datków, darowizn , sponsoringu
i innych wpłat w kwocie 46 574,20 zł.
2.1 Wynik finansowy za 2005 r. wyniósł kwotę 2 380,23 zł.
2.2 Środki trwałe w budowie nie występują.
2.3 Stowarzyszenie nie ponosiło nakładów na niefinanasowe aktywa trwałe.
2.4 Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.
3. Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników. Wszelka działalność opiera się na pracy
społecznej członków i sympatyków Stowarzyszenia.
4. Zdarzenia po dniu bilansowym mogące mieć wpływ na bilans i rachunek wyników nie
wystąpiły.
5. Stowarzyszenie dokonuje wyceny aktywów i pasywów zgodnie z art. 4-8 Ustawy
o rachunkowości z uwzględnieniem zasad rachunkowości warunkujących poprawność
ewidencji księgowej i zapewniających rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji
finansowej i ustalenie wyniku finansowego.
6. Struktura przychodów kosztów przedstawiona w rachunku wyników kształtuje się
następująco:
Przychody statutowe:
w tym przychody z darowizn i sponsoringu
przychody określone statutem (startowe w biegu)
dotacje celowe
wplaty na rzecz org.pożytku publicznego
Razem przychody statutowe: 43 207,89
przychody finansowe
darowizny
ogółem przychody: 46 574,20

32 050,00
8 025,00
0
3 132,89
3,94
3 362,37

7. Struktura kosztów:
- koszty realizacji zadań statutowych
(w tym: -organizacja I Międzynarodowego Maratonu
Rzeszowskiego
- rajdu rowerowego
- zawody psich zaprzęgów
- „Rzuć palenie razem z nami”
Razem:

31 118,00
274,20
0,00
195,00
31 587,20

- koszty administracyjne:
w tym amortyzacja środkow trwałych
materiały
usługi
wynagrodzenie
podatki i opłaty
podróże służbowe
pozostałe koszty (obsługa banku)

1 949,56
2 413,34
4 423,61
3 000,00
30,00
470,76
319,50

Razem koszty:

12 606,77

Uzyskany dochód za 2005

2380,23

8. Uzyskany dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową roku
następującego.
Łączny fundusz (kapitał) podstawowy
za lata 2003, 2004 i 2005 wynosi kwotę:

Zatwierdził Zarząd w składzie:
Prezes: Piotr Latawiec
Wiceprezes: Mieczysław Doskocz
Sekretarz: Krystyna Kret
Członek Zarządu: Ryszard Winiarski
Członek Zarządu: Andrzej Gerlach
Sporządziła: Danuta Staniek

17 142,65 zł.

