INFORMACJA DODATKOWA ZA 2011 ROK
1. Dane podmiotu:
Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”
Nasza strona internetowa www.echo.org.pl
Nasz adres poczty elektronicznej email echo@echo.org.pl
2. Siedziba i adres podmiotu:
62-310 Pyzdry ul. Zwierzyniec 6
3. Forma prawna:
Stowarzyszenie nie prowadzi działalnoci gospodarczej
Regon nr 310325110
Wpis do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000117319
4. Wycena aktywów i pasywów
rodki trwałe
Ewidencjonowane s według cen nabycia
W bilansie rodki trwałe ujte s w wartoci pocztkowej pomniejszonej o dokonane
odpisy umorzeniowe.
rodki trwałe amortyzowane s metod liniow w oparciu o stawki wynikajce z
Rozporzdzenia MF w sprawie amortyzacji rodków trwałych i wartoci niematerialnych i
prawnych z dnia 17 stycznia 1997 roku.
Jednorazowego odpisu w ciar kosztów dokonuje si w odniesieniu do rodków trwałych
o wartoci pocztkowej nie przekraczajcej 3.500 zł
Nalenoci i zobowizania
Nalenoci i zobowizania ujte s w sprawozdaniu finansowym w kwotach wymagajcych
zapłaty.
5. Informacje dotyczce zmian wartoci rodków trwałych
W roku 2011 Towarzystwo nie nabyło adnego rodka trwałego , a zakupione w latach
poprzednich zostały zamortyzowane w roku 2004
6. Informacja o gruntach uytkowanych wieczycie
Stowarzyszenie na 31-12-2011 r. nie posiada gruntów uytkowanych wieczycie
7. Dane o strukturze własnoci
Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” opiera swoja działalno na pracy społecznej
członków zgodnie ze statutem. Stowarzyszenie na dzie 31-12-2011 r. liczy 31 członków.
8. Informacje dotyczce kapitału zapasowego rezerwowego i rezerw.
Stowarzyszenie na dzie 31-12-2011 r. nie utworzyło rezerw .
Kapitał rezerwowy na pocztku i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł.
Stowarzyszenie w majtku obrotowym wykazało zapasy w kwocie 0 zł.

-29. Podział zobowiza według pozycji bilansu o pozostałym na dzie bilansowy okresie
spłaty
Zobowizania wynosz 0,00 zł
Rozliczenia midzy okresowe przychodów na dzie 31.12.2011 r. wynosz 74.417,34 zł z
przeznaczeniem na realizacj i funkcjonowanie programu stypendialnego Mecenat oraz
pozostałych programów i inicjatyw
10. Informacja o nalenociach
Nalenoci na koniec okresu sprawozdawczego 2011 r. wynosz 0,00 zł
11. rodki pienine
rodki pienine zgromadzone na rachunku bankowym na dzie 31.12.2011 r. wynosz
26.148,68 zł
12. Struktura przychodów
Zgodnie z działalnoci statutowa w 2011 r. Stowarzyszenie uzyskało przychody na
kwot
89.723,57
w tym:
Składki członkowskie
660,00
Przychody okrelone statutem
88.606,50
w tym:
- przychody od osób prywatnych
7.451,50
- przychody od firm prywatnych
625,00
-Akademia Rozwoju Filantropii
3.420,00
- darowizna 1% podatku
4.693,50
- przychody ze ródeł publicznych
11.801,50
- fundacja Stefana Batorego
4.235,00
- Urzd Marszałkowski woj..Wielkopolskiego 29.380,00
- Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
27.000,00
Przychody finansowe /odsetki/
13. Dane o kosztach
Koszty działalnoci statutowej ogółem
Koszty administracyjne

457,07

132.823,92
5.168,31

14. Zatrudnienie
Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” opiera swoja działalno na pracy społecznej
członków.
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Sporzdzajcy informacje: Biuro Rachunkowe, mgr Halina Furmanek, wiad. kwalifik. Nr
2663-97, 62-300 Wrzenia, ul. Miłosławska 9, NIP 789-124-38-47, REGON 639749950.
Podpisy członków Zarzdu
Wiesława Kowalska

prezes ……………………………………..

Grayna Marszewska z-ca prezesa ………………………………..
Zofia Zjedałka

sekretarz …………………………………..

Jadwiga Nowiska

skarbnik ……………………………………

Edyta Nowiska

z-ca skarbnika ……………………………..

Wiesława Wojtyska

członek ……………………………………

