INFORMACJA DODATKOWA ZA 2007 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 działalności gospodarczej
Regon nr 310325110
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117319
4. 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 w sprawie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych z dnia 17 stycznia 1997 roku.
Jednorazowego odpisu w ciężar kosztów dokonuje się w odniesieniu do środków trwałych
o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł
Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania ujęte są w sprawozdaniu finansowym w kwotach wymagających
zapłaty.
5. Informacje dotyczące zmian wartości środków trwałych
W roku 2007 Towarzystwo nie nabyło żadnego środka trwałego , a zakupione w latach
poprzednich zostały zamortyzowane w roku 2004
6. Informacja o gruntach użytkowanych wieczyście
Stowarzyszenie na 31-12-2007 nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście
7. Dane o strukturze własności
Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” opiera swoją działalność na pracy społecznej
członków zgodnie ze statutem. Stowarzyszenie na dzień 31-12-2007 r liczy 37 członków.
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8. Informacje dotyczące kapitału zapasowego rezerwowego i rezerw.
Stowarzyszenie na dzień 31-12-2007 r. nie utworzyło rezerw .
Kapitał rezerwowy na początku i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł.
Stowarzyszenie w majątku obrotowym wykazało zapasy w kwocie 0 zł.
9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy okresie
spłaty
Zobowiązania wynoszą 252,74 zł i są zobowiązaniami krótkoterminowymi, których czas
spłaty nie przekracza roku. Na ogólną sumę zobowiązań krótkoterminowych składały się
zobowiązania:
252,74 zł wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu zwrotu części dotacji
Zobowiązanie zostało uregulowane dnia 07.01.2008 r.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 31-12-2007 r. wynoszą 68506,34 zł z
przeznaczeniem na realizację i funkcjonowanie programu stypendialnego „ Mecenat” oraz
pozostałych programów i inicjatyw.
10. Informacja o należnościach
Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1084,50 zł
Składają się na to następujące kwoty:
152,00 zł – podatek od umowy o dzieło - rozrachunki z Urzędem Skarbowym
932,50 zł – rozrachunki gotówkowe z tytułu zaliczki na bieżące zakupy
11. Struktura przychodów
Zgodnie z działalnością statutową w 2007 r. Stowarzyszenie uzyskało przychody na
kwotę
107.252,17
w tym:
- składki członkowskie
- przychody określone statutem
w tym:
- przychody od osób prywatnych
- przychody od organizacji pozarządowych
- przychody od firm prywatnych
- przychody ze źródeł publicznych
- Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida
- dotacja Ministerstwa Kultury
Przychody finansowe /odsetki/

450,00
106.802,17
5.327,23
37.780,00
11.195,60
19.147,26
9.900,00
23.452,08
1.018,08
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12. Dane o kosztach
Koszty działalności statutowej ogółem
Koszty administracyjne

96.025,12
16.924,17

13. Zatrudnienie
Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” opiera swoją działalność na pracy społecznej
członków.
W roku 2007, w okresie luty – listopad, stowarzyszenie zatrudniło 1 osobę do spraw
księgowych na podstawie umowy o pracę w 1/8 godzinnym wymiarze czasu pracy.

Sporządzający informację: Biuro Rachunkowe, mgr Halina Furmanek, świad. kwalifik. Nr
2663-97, 62-300 Września, ul. Miłosławska 9, NIP 789-124-38-47, REGON 639749950.

Podpisy członków Zarządu
Wiesława Kowalska – prezes

…………………………………….

Grażyna Marszewska – z-ca prezesa ……………………………………
Edyta Nowińska – sekretarz

……………………………………

Grażyna Mazur – skarbnik

……………………………………

Wiesława Wojtyńska - członek

……………………………………

