Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Rzeszowskiego Stowarzyszenia „Ruch dla Zdrowia”
sporządzonego na dzień 31.12.2006 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.
. 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. Nr 137 poz. 1539 z późn.
zm., ost .zm. Dz. U z 2003r. Nr 11, poz.117)

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 Wynik finansowy za rok 2006 zamknął się wielkością ujemną /wystąpiła nadwyżka
poniesionych kosztów nad osiągniętymi przychodami/ i wyniósł kwotę – 7 339,73 zł.
Ustalona w rachunku wyników różnica pomiędzy kosztami a przychodami, po
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zwiększy koszty statutowe następującego
roku obrotowego 2007.
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 2006 r. Stowarzyszenie osiągnęło przychody z datków, darowizn, sponsoringu
i innych wpłat w kwocie 8 384,45 zł.
2.2 Koszty działalności statutowej za rok 2006 wyniosły kwotę 15 724,18 zł.
2.1 Wynik finansowy za 2006 r. wyniósł kwotę – 7 339,73 zł. / wielkość ujemna/
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 opierała 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
5000,00
przychody określone statutem (startowe w biegu) 1265,00
dotacje celowe
wpłaty na rzecz org. pożytku publicznego 1%
2 118,44
Razem przychody statutowe:
8 383,44
przychody finansowe
1,01

ogółem przychody:

8 384,45

7. Struktura kosztów:
- koszty realizacji zadań statutowych
zużycie materiałów i energii
usługi obce
podatki i opłaty
pozostałe koszty (obsługa banku)
Razem :

2 018,59
1 796,88
490,00
327,50
4 632,97

- koszty organizacji imprez sportowych:
III Rzeszowskie Pływanie na Otwartym Akwenie
IV Rzeszowskie Pływanie na Otwartym Akwenie
IV Jesienny Rajd Rowerowy
I Pielgrzymka Biegowa do Częstochowy
IV Rzeszowski Półmaraton

1 814,50
2 447,38
5 308,83
1 335,56
149,04

Razem:
- koszty finansowe

11 055,31
35,90

Ogółem poniesione koszty:

15 724,18

Wynik finansowy za 2006 / wielkość ujemna /

- 7 339,73

9. Fundusz (kapitał) podstawowy
za lata 2003, 2004 i 2005 wynosi kwotę:

17 142,65 zł.

9.Nadwyżka kosztów nad przychodami /wielkość ujemna/ zwiększy koszty statutowe
następującego roku obrotowego 2007.
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