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INFORMACJA
DODATKOWA
2a2013r.
Fundusz
Loka|ny
"Ramża''
44-230
ul.3 Maja17
Czenrvionka-Leszczyny,

1'Nazwa
organizacji
iadres:

2.Pzedmiotdziała|ności:
jakości
pożytku
pub|icznego
i poprawy
życiaspoleczności
Prowadzenie
działa|ności
nazecz awansu
cywi|izacyjnego
pzy|egłych
Gminyi Miasta
i
doniejobszańw
wzakresie:
Czenvionka.Leszczyny
- pomocy
szanstych
społecznej,
w tympomocy
rodzinom
i osobom,
w trudnej
sytuacji
życiowej
orazWyrównywanie
rodzin
i osob
_ dziala|noŚcichaMatywnej
- ochrony
i promocji
zdrowia
_ działa|ności
Wspomagającej
rozwój
wspó|not
i społeczności
|oka|nych
_ nauki,
iwychowania
edukacji,
ośWiaty
- rozpowszechniania
kultury
fizycznej
i sportu.
REGON:277783898

NIP:642-27-65-834

pŻezsąd
prowadzonym
" został
Stowazyszeń
i numerwpisu:Fundusz
LokalnyRamża
wpisany
doRejestru
3.Data
"
-, w Krajowym
podnumerem
r'Fundusz
Rejonowy
w G|iwicach
RejestzeSądowym
0000103086
oddnia26.03.2002
posiada
pożytku
pub|icznego
r.
oddnia4.05.2006
Loka|ny
status
organizacji
"Ramża"
- nieograniczony
4.Czasnajakizostała
organizac.ia
utwo|zona
5' okressprawozdawczy
trwatod'|sĘcznia2013r'do3lgrudnia2013r.
jednostki
pzyszłości
dokontynuowania
działa|ności
w nieda|ekiej
6.Zdo|ność
Niedotyczy
7.Pzyjęte
zasadypo|ityki
rachunkowości:
- Fundusz
p|ankont
prowadzi
rachunkowośó
woparciu
o zakładowy
Loka|ny
"Ramża"
- Pzetwazanie
programu
prowadzi
finansowo
komputerowego,
danych
sie za pomocąMw
księgowego.
. Wycena
Wwartościach
Żeczywistych
aktywów
i pasywów
następuje
- Wynik
pońwnawczego
finansowy
usta|a
sięwgwariantu
- sprawozdanie
wzłotóWkach
i groszach
zostało
spoządzone
. organizac'ja
pŻezbiegłego
poddania
rewidenta
finansowego
badaniu
sprawozdania
niemaobowiązku
tnvaĘch
objaśnienia
dot.środków
I Dodatkowe
1. Szczegółowe
zmiany
w środkach
tMałych- niedotyczy
pozycjirachunku
zyskówi strat
|l.Szczegółowe
wyjaśnienia
doĘczące
amońyzac.ia
wańość
trwałych
inneniżp|anowana
1.odpisyaktua|izujące
środkóW
Niewystępują
2. odpisyaktua|izujące
wańość
zapasóW. nieWystępują
. niedotyczy
zaniechaniu
działa|noŚci
3. |nformacie
o p|anowanym

4. Wynik
finansowy
:
Paychodyz działa|ności
statutowej
wyniosły
Osobyprywatne
Organizaciepoozazqdowe,

259.190'86zł'
10'200'00zł.
100.712,01d.
38.707,7921.
Dotacje
z Ministerstwa
Finansów
63.741,92A.
Dotacje
z UŻęduMaBzałkowskiego 7.1%'83zł'
pzychodów
z 2013r.
38.634'31zł.
Nadwyżka

Pzychody
z tytułu
sktadek
Przychody
finansowe
narachunku
bankowym
Odsetki
odśrodkÓw
z lokaty
Odsetki
bankowej
Razempzychody:

5.683'l9
to są:
zł.
108,33 '
5'574'86zł'.
264.874,0521.

Koszty
działa|ności
statutowej
Koszty
administracyjne
Koszty
finansowe
Razemkoszty:
pzychodównadkosńami:
Wynik:nadwyżka

197.789,24zł..
7.564,1ht.
76.06zł.
205,429,81zł''
59'444,24zł,

- niewystępuje
trwatych
5.KosztWffoŻeniaśrodków
- niewystępują
6' Kosztyponiesione
naakwa trwałe
- niewystępują
7' Zyskiistratynadzwyczajne
pieniężnych
pzepływów
spoządzenia
rachunku
|||.organizacjaniemaobowiązku
i wynagrodzeń
|V.Danedotyczące
zatrudnienia

:
W ramachprojeKu''spotkajmy
sięw bib|iotece',
Naumowęzlecenie:
- 6.000'00zł.
- wynagrodzenie
- koordynator
(1osoba)
2013r.
doczerwca
2013r.
za okresodlutego
-2.500,0021.
- asystent
(1osoba)wynagrodzenie
2013r.
doczeruca2013r
zaokresodlutego
koordynatora
- wynagrodzenie
- obsługa
2013r 3'000,00zł.
(1osoba)
20'l3r'doczerwca
zaokresod|utego
księgowa
- ,l.000,00zł.
- spec.ialista
(1
15'02.2013r.
do
dn.,l9.03.2013r.
za
okres
od
dn.
rekrutacji
osoba)
Wynagrodzenie
ds.
- 400'00zł.
- opiekunowie
20'l3r.
(2osoby)za miesiąc
kwiecień
wynagrodzenie
wycieczki
Naumowę
o dzieło:
- 400'00zł.
. wynagrodzenie
(1osoba)
szko|eniowca
- 3.200'00zł.
- wynagrodzenie
(2osoby)
warsztaty
d|aprowadzącego
pańnerstwa'':
W ramachprojeKu,,Lokalne
Naumowę
zlecenie:
- wynagrodzenie
- koordynator
20'13r.5.400,002t
projektu
dosierpnia
(losoba)
za okresodstpznia2013r.
. księgowa
20.l3r.- 2.700,00zt.
projektu
('losoba)Wynagrodzenie
2013r.
dosierpnia
za okresodstycznia
- 4.500'00zt.
. wynagrodzenie
- opiekun
2013r.
20'l3r'dosierpnia
('losoba)
zaokresodstycznia
seniorów
- 4.500,00zł.
- wynagrodzenie
- opiekun
2013r.
(1osoba)
2013r.
dosierpnia
zaokresodstycznia
Wo|ontańuszy
- 200'00zt.
- wynagrodzenia
- wynagrodzenie
2013r.
pokazu
(1osoba)
za sierpień
za wykonanie
Naumowę
o dzieło:

- 1.2oo,oozł.
szkoleniowca
(1osoba)
.-.wynagrodzenie
w ramachproJeKU
z Kańoni{':
,,Edukacja
Na unowedecenb:

.. !

2osoby
:i.sgo,Oozl.

Wramach
proJeKu
lokalnie
,,Dzialaj
Vil"
Naumowe
zlecenie:
-Pl!lf,:l3::.by)-wynagrodzenie.zaokresodsiepnia
2013r.dogrudnia2013r._8.200,002t.
- xslęowa
pro1ektu
- wynagrcdzenie.za
(,|osoba)
okres
od
sierpni.
eołs''oógrudni.
zoń' - zóóó,ooa
. pre|egent
- wynagrodzenie
(1osoba)
preletcii
- ioóboz.
za
wygłoszenie
. op|exa
- 400'00zł
meoyczna
(1osoba)
Wramach
projektu
,,Nowoczesna
biblioteka'
Naumowę
zlecenb:
.
- wYnagrcdzeniefa
okres
odpażdziemika
- 3.600,00zł.
2013r.
dogrudnia
2013r.
- |i99.!ll.:9l1]::.b9)
ks|ęgowa
projektu
. wynagrodzenie
(1osoba)
zaokres
odpazoańiłizot5r.oog'jnń zoiii - ł.ódó.o0't
V.Sytuacja
ocenymajątkowej
|finansowej
1. Niewystąpi|y
znaczące
zdaŻenia
dotyczące
|atubiegłych
Czenvionka-Leszczyny,
dnia31.03.2014r.
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PrezesFundusz
lokalnego
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