
Informacja dodatkowa za rok 2012 

Stowarzyszenie „Łódź Ratunkowa” 

 

Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla 

niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności 

gospodarczej. 

1) Objaśnienie 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) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych 

statutem: 

Przychody statutowe: 

1. Składki członkowskie – 1.020,00zł 

2. Wpisowe – 0,00zł 

3. Darowizny (w tym 1% należnego podatku) – 6.287,10zł 

4. Inne przychody  – 2,23zł 

5. Zysk z roku poprzedniego – 18.384,80zł 

 

3) Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz  

o strukturze kosztów administracyjnych 

Koszty określone statutem: działalność statutowa – 12.472,85zł; częściowe dofinansowanie 

do turnusu rehabilitacyjnego w Bornym Sulinowie, dofinansowanie do wyjazdu do Cetniewa, 

nagrody w Turnieju Sopockim, dofinansowanie do festynu „Szkoła bez przemocy”, obsługa 

strony internetowej Stowarzyszenia. 

Koszty administracyjne: 1.344,53zł 

- materiały – 559,28zł (artykuły biurowe, prenumerata), 

- usługi obce – 192,25zł ( opłaty pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku i przelewy), 

- wynagrodzenia – 593,00zł. 

4) Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową 

Nie ma wyżej wymienionych gwarancji, poręczeń, zobowiązań 



5)Dane o źródłach zwiększenia funduszu statutowego 

Dochód w wysokości 11.876,75zł zwiększy przychody roku następnego 

6) Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania 

 

rok 2011    rok 2012 

składki i wpisowe       1.585,00zł       1.020,00zł 

darowizny     20.084,67zł       6.287,10zł 

inne przychody operacyjne                       4.095,60zł                0,00zł 

koszty działalności statutowej                    20.888,54zł      12.472,85zł 

koszty administracyjne      1.779,73zł        1.344,53zł 

 

Zmniejszyły się darowizny z tytułu wpłaty 1% należnego podatku na organizacje pożytku publicznego. 

Zmniejszyły się przychody operacyjne oraz  koszty statutowe i administracyjne.   

 

 

Sporządziła Renata Birtus  - 05.03.2013r. 

 

  

 


