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Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2007
Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” istnieje od
2005 roku.
Celami Towarzystwa są:
1) wszechstronne działanie na rzecz osób chorych na NZJ (chorobę Leśniowskiego-Crohna
lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego),
2) współdziałanie ze służbą zdrowia w dążeniu do poprawy opieki zdrowotnej nad chorymi na
NZJ i działania mające na celu poprawę jakości ich życia,
3) działania w kierunku podniesienia wiedzy wśród chorych, ich rodziców lub opiekunów na
temat leczenia i rehabilitacji,
4) wdrażanie współczesnych zasad leczenia, szczególnie w warunkach domowych,
5) współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których celem jest
działanie na rzecz chorych,
6) popularyzacja wiedzy i upowszechnienie w społeczeństwie wagi problemów związanych z
NZJ,
7) ochrona i promocja zdrowia.
Poniższe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o założenie o
możliwości dalszej kontynuacji działalności, na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych
ustalonych i wprowadzonych do stosowania uchwałą Zarządu Towarzystwa J-elita. Wykazane
w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.
Towarzystwo J-elita w roku 2007 prowadziło działalność statutową. Rok obrotowy jest
zgodny z rokiem kalendarzowym i zakończył się 31 grudnia 2007 nadwyżką przychodów nad
kosztami w wysokości 3919,02 zł, która w całości zwiększy przychody stowarzyszenia w
roku 2008.
W roku 2007 stowarzyszenie przyjęło następujące zasady wyceny aktywów i pasywów:
- koszty – według cen brutto
- środki w kasie i rachunku bankowym – zgodnie z raportem kasowym i wyciągiem
bankowym
- wartości niematerialne i prawne – wg cen brutto.
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STRUKTURA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW:
pozycja
działalność statutowa
pozostałe przychody i koszty
przychody i koszty finansowe
koszty administracyjne
razem

przychody
40304,33
0,02
2,22
40 306,57

koszty
30117,72
0,00
0,00
6269,83
36 387,55

wynik
10186,61
0,02
2,22
- 6289,83
-3919,02

PRZYCHODY:
Działalność statutowa
1. Darowizny na cele statutowe
2. Składki członkowskie zapłacone
3. wpływy z jednego procenta

40304,33 zł
15095,30 zł
10363,00 zł
14846,03 zł

Przychody finansowe (odsetki bankowe)

2,22 zł

KOSZTY:
Działalność statutowa
1. realizacja celów statutowych
Koszty administracyjne

Środki pieniężne
1. Rachunki bankowe
2. Gotówka w kasie
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Przychody przyszłych okresów

30117,72 zł
30 117,72 zł
6 269,83 zł

15830,78 zł
13028,74 zł
2802,04 zł
10224,06 zł
10224,06 zł

W 2007 roku Towarzystwo J-elita nie zatrudniało pracowników etatowych.

2

