
INFORMACJA DODATKOWA

Sporządzono dnia:

I

Metody wyceny aktywów i pasywów: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia 
pomniejszone o odpisy umorzeniowe; Przedmioty majątkowe o niskiej wartości tj. do 3500 zł odpisane są w 
koszty z chwilą zakupu i ewidencjonowane w księgach inwentarzowych; Materiały ewidencjonuje się wg cen 
zakupu, odpisywane są w koszty w 100% z chwilą zakupu; Należności i zobowiązania wg kont zespołu 2; 
Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wg stawek określonych w rozporządzeniu 
Ministra Finansów z dn. 17.01.1997 r. (Dz.U. Nr 6 poz 35 z późniejszymi zmianami) w oparciu o plan 
amortyzacji (umorzenia) zawierające stawki % rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych. Kwoty 
odpisów naliczane są metodą liniową. Środki pieniężne w kasie i banku wg wartości nominalnej. W trakcie roku 
nie dokonano zmian metod rachunkowości i wyceny. W bieżącym roku nie zmieniono sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego w stosunku do lat ubiegłych. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu 
bilansowym.

II

Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach bilansu:
a)  Rzeczowe aktywa trwałe – nie dotyczy
b)  Środki pieniężne:
-  Środki pieniężne w kasie – 160,84 zł
-  Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 22.888,46 zł
Fundusz statutowy jest własnością Stowarzyszenia.
Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość należności.
Należności na dzień 31.12.2012 r. - z dostawcami i odbiorcami – 48,89 zł
Zobowiązania długoterminowe - nie występują.
Zobowiązania krótkoterminowe - nie występują.
Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu za rok obrotowy – 
nie występują.
Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie i 
rachunku wyników – nie wystąpiły.

III

Struktura przychodów: 
przychody z działalności statutowej 27.989,60 zł w tym: 
-  składki brutto określone statutem 1.470,00 zł, 
-  przychody z 1% podatku od osób fizycznych 23.337,10 zł, 
-  darowizny od osób fizycznych 3.182,50 zł

IV

Struktura kosztów:
1.  Koszty realizacji zadań statutowych 34.999,05 zł w tym: 
-  pomoc finansowa dla misji: w Boliwii 1,487,00,00 zł, zł, w Burkina Faso 3.349,00 zł na Ukrainie 7.000,00 zł, 
-  działalność wydawnicza 615,00 zł.
-  strata lat ubiegłych 23.163,05 zł
2.  Pozostałe koszty administracyjne 7.483,28 zł w tym: 
-  zużycie materiałów i energii 663,19 zł (materiały biurowe), 
-  usługi obce 1.909,65 zł w tym: usługi bankowe 602,40 zł, usługi pocztowe 1.307,25, 
-  pozostałe koszty rodzajowe 818,00 zł w tym: reklama 59,00 zł, pozostałe koszty 759,00 zł

V

VI

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

VII

Druk: MPiPS


