INFORMACJA DODATKOWA
I
Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
Wartości niematerialne i prawne wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości (cena zakupu).
Środki trwałe wycenia się według cen zakupu zgodnie z ustawą o rachunkowości
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki
przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych, stosuje się amortyzację metodą liniową,
Wycena aktywów i pasywów będzie przedstawiona w informacji dodatkowej.
Na dzień 31 grudnia 2011 roku Stowarzyszenie nie posiada majątku trwałego w związku z tym w
części „Rzeczowe aktywa trwałe” brak informacji.
II
Informacja dotycząca działu AKTYWA :

7120,57 zł

Na saldo środków pieniężnych składa się:
kwota środków pieniężnych w kasie
kwota środków na rachunkach bankowych
należności krótkoterminowe –przedpłata na zimowisko

173,27 zł
5947,30 zł
1000,00 zł

Informacja dotycząca działu PASYWA :

1.

`

7120,57 zł

Fundusz własny Stowarzyszenia, w tym :

wynik finansowy netto za rok obrotowy powstały z różnicy
przychodów i poniesionych kosztów
fundusz statutowy
zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

-295,68zł
7353,25 zł
63,00 zł

III

1. Przychody z działalności statutowej
otrzymane składki członkowskie – dz.stat.nieodpł.
otrzymane środki pieniężne w ramach odpłatnej działalności statutowej
przychody z 1% pożytku publicznego
przychody ze źródeł publicznych

249 637,15 zł
2 088,00 zł
180 857,25zł
1531,90 zł
65 160,00 zł

IV
Koszty działalności statutowej odpłatnej
zużycie materiałów organizacyjnych wg programu kursów
przeprowadzenie warsztatów i kursów - wynagrodzenie
delegacje
opłata za zakwaterowanie, wyżywienie , transport
organizacja, ochrona imprez .ubezpieczenie, nagłośnienie,
wydatki związane z działalnością stowarzyszenia
opłata za 4 osoby z 1 %
Koszty finansowe – koszty prowadzenia rachunku

242 579,58 zł
3625,14 zł
45665,00 zł
4808,00 zł
143 632,25 zł
38 869,09zł
4816,10 zł
1050,00 zł
114,00 zł

V

Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność
pożytku publicznego.
VI
Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z
działalnością statutową.
VII
Przychody i koszty kształtuje bieżąca działalność określona statutem. Brak składników majątku.
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