
INFORMACJA DODATKOWA

Sporządzono dnia:2013-02-14

I

1. Nie wystąpiły zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 
trwałych lokat finansowych. Nie wystąpiły zwiększenia z tytułu: przeceny inwestycji, przemieszczeń 
wewnętrznych,   zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego – nie 
nastąpiły zmiany dotychczasowej amortyzacji (umorzenia).
2. Nie występują grunty użytkowane wieczyście.
3. Nie występują nie amortyzowane środki trwałe użytkowane na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych 
umów.
4. Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań wobec budżetu państwa ani gminy z tytułu uzyskania 
prawa własności budynków i budowli.
5. W roku 2012 wystąpił ujemny wynik finansowy w kwocie 2 051,87 PLN . Strata zwiększy koszty roku 
następnego.
6. Wartość finansowego majątku trwałego wynosi 0.
7. Nie utworzono rezerw w roku obrotowym.
8. Nie występują przychody przyszłych okresów.
9. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań warunkowych.
10. Nie występują zobowiązania długoterminowe
11. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2012 wynoszą 44,00 PLN 
12. Rozliczenia międzyokresowe kosztów wynoszą 0,00 PLN

II

1. Przychody z działalności statutowej za 2012 rok  wyniosły –  15 924,75 zł, pozostałe przychody – 0,00 zł
2. Nie występują nieplanowe odpisy amortyzacyjne.
3. Nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.
4. Nie wystąpiły koszty ani przychody produkcji zaniechanej.
5. Stowarzyszenie nie prowadzi inwestycji oraz nie posiada dłużnych papierów wartościowych.
6. Dane o kosztach:
    • koszty realizacji zadań statutowych      -    15 405,00 PLN
    • zużycie materiałów i energii                 -            0,00 PLN
    • usługi obce                                         -        348,04 PLN
    • wynagrodzenia i narzuty                      -            0,00 PLN
    • podatki i opłaty                                   -          30,00 PLN
    • pozostałe                                            -     2 194,47 PLN
    • amortyzacja                                        -           0,00 PLN
7. Nie występowały straty i zyski nadzwyczajne.
8. Nie występował podatek dochodowy od operacji nadzwyczajnych.
9. Nie występowały przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

III

Jednostka nie sporządza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych.

IV

1. Nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia.
2. Stowarzyszenie  nie zatrudniało pracowników etatowych w 2012 roku. 
3. Stowarzyszenie nie udzieliło pożyczek członkom zarządu i organom nadzorczym spółek kapitałowych.
4. Nie wystąpiły transakcje z członkami zarządu.

V

1. Stowarzyszenie nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Stowarzyszenie nie posiada udziałów w innych spółkach.
3. Dane liczbowe dotyczące spółek powiązanych kapitałowo z jednostką – nie dotyczy.

VI

Stowarzyszenie nie udzielało żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością 
statutową.

VII

Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich 
finansowania  –  nie przewiduje się.
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