Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok

1. Dane podmiotu:
Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”
Nasza strona internetowa www.echo.org.pl
Nasz adres poczty internetowej e-mail: echo@echo.org.pl
Siedziba i adres podmiotu:
62-310 Pyzdry ul. Zwierzyniec 6
2. Jednostka podstawowa nie posiadająca jednostki wewnętrznej samodzielnie bilansującej
się.
3. Podstawowym przedmiotem działalności wg PKD jest pomoc społeczna w tym rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
działalność charytatywna,podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochrona i promocja
zdrowia; działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot społeczności lokalnych,
nauka ,edukacja, oświata i wychowanie, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i
młodzieży, kultura ,sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ekologia i ochrona zwierząt
oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, upowszechnianie i ochrona wolności i praw
człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagająch rozwój demokracji,
działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między
społeczeństwami, promocja i organizacja wolontariatu, działalność wspomagająca
technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe
realizujące cele zgodne ze statutem Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr”.
4. Forma prawna:
Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej.
Wpis do Krajowego Rejestru Gospodarczego pod numerem KRS:0000117319
Regon 310325110
5. Zarząd Towarzystwa:
Kowalska Wiesława
Marszewska Grażyna
Nowińska Edyta
Wojtyński Tomasz
Wojtyńska Wiesława

- Prezes
- Z-ca Prezesa
- Sekretarz
- Skarbnik
- Członek Zarządu

6. Cele statutowe organizacji:
Dbałość o środowisko naturalne,pobudzanie inicjatywy społecznej dla rozwoju życia
społeczno-kulturalnego,artystycznego i sportowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
popieranie i upowszechnianie dotychczasowego dorobku i dalszego rozwoju twórczości
artystycznej, kultywowanie tradycji historycznych rejonu oraz ochrona i
zagospodarowanie jego zabytków, popieranie korzystnych dla mieszkańców wsi zmian w
rolnictwie,rozwój oświaty, rozwój turystyki.

7. Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” działa od 23-11-1996
8. Sprawozdanie finansowe sporządzono za rok finansowy 2006.
9. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 12 miesiecy i dłużej.Nie są nam znane okoliczności, które
wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację
działalności.
10. Wycena aktywów i pasywów.
Środki Trwałe
Ewidencjonowane są według cen nabycia. W bilansie środki trwałe ujęte są w wartości
początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy
umorzeniowe. Środki trwałe
amortyzowane są metodą liniową w oparciu o stawki wynikające z Rozporządzenia MF
przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Jednorazowego odpisu w ciężar kosztów dokonuje się w odniesieniu do środków trwałych
o wartości początkowej 3.500 zł.
Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania ujęte są w sprawozdaniu finansowym w kwotach
wymagających zapłaty.

