
INFORMACJA DODATKOWA

Sporządzono dnia:2013-06-25

I

Nie nastąpiły zmiany metod księgowości i wyceny w roku obrotowym.
Nie nastąpiły zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
Podsumowanie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego.
Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2012 r. są zgodne z Ustawą o 
rachunkowości z 29.09.1994 r.
Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych.

II

Środki pieniężne w kwocie 917,75 zł obejmują pieniądze oraz jednostki pieniężne (rozrachunkowe) krajowe w 
gotówce, na rachunkach bankowych i w kasie.
Środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej.

Fundusze własne stanowią fundusze tworzone przez stowarzyszenie zgodnie z obowiązującym prawem, tj. 
właściwymi ustawami. Do funduszy własnych zaliczane są także wyniki z lat ubiegłych. 
Fundusze wykazane są w wartościach nominalnych.
Wartość nominalna Funduszy wynosi - 196,44zł.
Jest to wynik roku bieżącego - wielkość ujemna - 8314,10 zł
- wynik lat ubiegłych + 8 117,66

Zobowiązania - dotyczą rozliczeń publiczno-prawnych (ZUS, US) 1 114,19

III

Łączna kwota przychodów organizacji to 160 800,70zł

Informacja o źródłach przychodu organizacji:
1. przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 760,70zł
2. ze źródeł publicznych (w tym ze środku budżetu jednostek samorządu terytorialnego)  152 780zł
3. ze źródeł prywatnych w tym:

- ze składek członkowskich 1 260zł
- z darowizn od osób fizycznych 4 200zł
- z darowizn od osób prawnych 1 800zł

IV

Koszty realizacji działań statutowych - 168 312,84zł

Koszty administracyjne - 801,96zł składają się z następujących pozycji:
- usługi obce            479,84zł
- pozostałe koszty    322,12zł 

V

Fundusz statutowy jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do działalności określonej statutem.
Źródłami zwiększania funduszu statutowego są składki członkowskie stowarzyszenia lub darowizny osób 
fizycznych i prawnych.

VI

Nie udzielano gwarancji i poręczeń i nie zaciągano zobowiązań.

VII

W stowarzyszeniu realizując zadania publiczne związane z działalnością statutową otrzymujemy finanse na 
określone koszty, co powoduje, że nie zachodzą istotne zmiany w przychodach, kosztach i składnikach 
majątku.

Druk: MPiPS


