
Informacja dodatkowa do bilansu za 2009 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 

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

133817-2007-RO-GRUNDTVIG-GMP  w ramach programu LLP Grundtvig 
57 695,99 

FUNDACJA ESTUAR z Rumunii –  projekt “Mental Health –Investment in Quality” nr  CTR 114374 

CP 1 2004 1  w ramach programu LLP Grundtvig 
22 813,17  

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

nr: 2009-1-PL1-GRU07-08197 seminarium kontaktowe w Estonii 
4 031,52 

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

nr 2009-1-PL1-GRUD07-08511 wizyta przygotowawcza w Graz  /Austria/ 
3 116,61 

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

nr: 07/GR-LP/07-0099/C1 
14 900,40  

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

Brukselii /Belgia/ 
2 007,79 

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

psychiczne- szkoleni dzisiaj, aby szkolić jutro”. 
20 000,00 

Praca z dzieckiem uzdolnionym 1 522,51 

Darowizna: GREINPLAST sp. z o.o. 36-007 Krasne 512B 1 000,00 

Darowizny od osób indywidualnych 1% 2 420,80 

Składki 2 541,63 

Razem w PLN 132 050,42 

pozostałe przychody  3 678,79 

Razem przychody 135 729,21 

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

oraz o strukturze kosztów administracyjnych; 

• koszty działalności statutowej:  134 572,86  zł 

• pozostałe koszty administracyjne:  1 675,21 zł 

• koszty finansowe:   598,53 zł 
 

 - zużycie materiałów 0,00 

 - usługi  obce 1 615,21 

 - wynagrodzenia 0,00 

 - narzuty  na  wynagrodzenia 0,00 

 - amortyzacja 0,00 

 - pozostałe 60,00 

 

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, 17 marca 2010 r. 


