INFORMACJA DODATKOWA- za 2008 r.
1.Nazwa organizacji i adres:

Fundusz Lokalny „Ramża”
44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Aleja św. Barbary 6

2. Przedmiot działalności:
Prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz awansu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia społeczności
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i przyległych do niej obszarów w zakresie:
− pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom, w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób
− działalności charytatywnej
− ochrony i promocji zdrowia
− działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
− nauki, edukacji, oświaty i wychowania
− rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu.
REGON :277783898

NIP : 642-27-65-834

3. Data i numer wpisu: Fundusz Lokalny „ Ramża ” został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonym przez
Sąd Rejonowy w Gliwicach –, w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000103086
26.03.2002 r.
Fundusz Lokalny „Ramża” posiada status organizacji pożytku publicznego od dnia 4.05.2006 r.
4.Czas na jaki została organizacja utworzona - nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy trwał od 1 stycznia 2008r. do 31grudnia 2008r.
6. Zdolność jednostki do kontynuowania działalności w niedalekiej przyszłości
Nie dotyczy
7.Przyjęte zasady polityki rachunkowości:
-Fundusz Lokalny „Ramża” prowadzi rachunkowość w oparciu o zakładowy plan kont
- Przetwarzanie danych prowadzi sie za pomocą w/w programu komputerowego, finansowo –
księgowego.
- wycena aktywów i pasywów następuje w wartościach rzeczywistych
- Wynik finansowy ustala się wg wariantu porównawczego
- sprawozdanie zostało sporządzone w złotówkach i groszach
- organizacja nie ma obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
I Dodatkowe objaśnienia dot. środków trwałych
1. Szczegółowe zmiany w środkach trwałych - nie dotyczy
II. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące pozycji rachunku zysków i strat
1. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych inne niż planowana amortyzacja
Nie występują
2. Odpisy aktualizujące wartość zapasów - nie występują

3. Informacje o planowanym zaniechaniu działalności

- nie dotyczy

od dnia

4.

Wynik finansowy :
Przychody z działalności statutowej wyniosły
Przychody z tytułu składek
Przychody finansowe
Razem:

77930,85
-------------77930,85

Koszty działalności statutowej
koszty administracyjne
Razem

68462,00
17261,76
85723,76

Wynik : nadwyżka kosztów nad przychodami:

7792,91

5. Koszt wytworzenia środków trwałych – nie występuje
6. Koszty poniesione na aktywa trwałe – nie występują
7. Zyski i straty nadzwyczajne - nie występują
III. Organizacja nie ma obowiązku sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych
IV. Dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń
W 2008 r. były zatrudnione następujące osoby:
Obsługa księgowa- 1 osoba : w okresie od 1.01.2008- 31.12.2008 r.- wynagrodzenie: za cały okres : 2050,00 zł
Obsługa administracyjna – 1 osoba : w okresie od 1.01.2008 do 31.12.2008 wynagrodzenie: za cały okres 2050,00 zł
Administracja strony www.ramaz.org- 1 osoba: wynagrodzenie: 970,00 zł. Powyższe osoby były zatrudnione w ramach
Programu Działaj Lokalnie VI.
W ramach Programu Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej zostały zatrudnione 2 osoby na umowy zlecenia:
do obsługi finansowej: wynagrodzenie: 528,00 zł oraz do obsługi administracyjnej: wynagrodzenie: 500,00 zł
W ramach Programu Bibliotecznego zatrudnione były 4 osoby: 1 osoba obsługa finansowa programu: wynagrodzenie:
400,00 zł, 3 osoby obsługa administracyjna programu: wynagrodzenie: 3600,00 zł.
V. Sytuacja oceny majątkowej i finansowej

1. W 2008 roku nie było żadnych kontroli
2. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych
Czerwionka-Leszczyny, dnia 23 luty 2009 r.

