
Informacja dodatkowa do bilansu za 2008 rok 

Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i Rodziny (REGON: 690683533) 

(nie prowadzi działalności gospodarczej) 

 

1. Objaśnienia stosowanych metod aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku 

do roku poprzedniego:  

• aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.  

• środki trwałe wycenione według cen nabycia 

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach: nie występuje 

3. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów 

określonych statutem; 

Przychody organizacji Kwota 

Narodowa Agencja programu GRUNDTVIG „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie- Umowa 

nr: 07/GR-IST/07-0248   
5 988,46 

Narodowa Agencja program GRUNDTVIG „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie -  Umowa 

nr PL/08/LLP/PV/130 
4 057,47 

FUNDACJA ESTUAR z Rumunii –  projekt “Mental Health -Trained Today to Train Tomorrow” nr 

133817-2007-RO-GRUNDTVIG-GMP  w ramach programu LLP Grundtvig  
47 806,99 

„Mental Health Europe” – pokrycie kosztów uczestnictwa w  międzynarodowej konferencji w 

Aalborg /Dania/ 
5 071,05 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie – dotacja na realizację projektu „Zdrowie 

psychiczne- szkoleni dzisiaj, aby szkolić jutro”. 
15 300,00 

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej - umowa 08/08/MT na 

zorganizowanie seminarium i konferencji „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w ramach 

programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

15 000,00 

Darowizna: GREINPLAST sp. z o.o. 36-007 Krasne 512B 1 500,00 

Darowizna: MARMA Polskie Folie sp. z o.o. 35-030 Rzeszów, Al. Pod Kasztanami 10  1 000,00 

Darowizny od osób indywidualnych 1 693,40 

Składki 1 664,16 

Razem w PLN  

pozostałe przychody  1 633,29 

Razem przychody 100 714,82 

 

4. informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i nie pieniężne określone statutem 

oraz o strukturze kosztów administracyjnych; 

koszty działalności statutowej:  155 072,50  zł 

pozostałe koszty administracyjne:  1 709,23 zł 

 

 - zużycie materiałów 0,00 

 - usługi  obce 1574,23 

 - wynagrodzenia 0,00 

 - narzuty  na  wynagrodzenia 0,00 

 - amortyzacja 0,00 

 - pozostałe 135,00 

 

5.  Stowarzyszenie w całości otrzymane środki finansowe i fundusz statutowy przeznacza na działalność 

statutową. Zysk w całości przeznaczony jest na fundusz statutowy. 

6. Nie dotyczy. 

7. Struktura kosztów i przychodów w roku następnym została ustalona w planie działalności Stowarzyszenia 

na podstawie wniosków złożonych do instytucji finansujących zadania wynikające ze statutu. 

 
Rzeszów, 19 marca 2009 r. 


