Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy
01.01.2009-31.12.2009 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 do
ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z
późn. zm.)

Informacja dodatkowa zawiera w szczególności:
I. Charakterystykę stosowanych metod wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.
II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu oraz elementach rachunku zysku i strat
oraz wszelkie inne informacje niezbędne do zrozumienia pozycji bilansu oraz rachunku
zysków i strat.
III. Proponowany sposób podziału wyniku finansowego.
IV. Podstawowe informacje dotyczące pracowników i członków organów statutowych.
I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.
1. Przychody i koszty
Stowarzyszenie sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.
Przychody Stowarzyszenia obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży towarów, usług,
składek członkowskich bądź darowizn.
Stowarzyszenie prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym.
Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
2. Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe przyjmowane są na stan środków trwałych i amortyzowane metodą liniową od
miesiąca następującego po przyjęciu ich na stan, za wyjątkiem środków trwałych o wartości nie
przekraczającej 3.500 zł., które są amortyzowane w 100% w miesiącu przyjęcia na stan.
3. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne przyjmowane są na stan wartości niematerialnych i prawnych i
amortyzowane metodą liniową od miesiąca następującego po przyjęciu ich na stan, za wyjątkiem
wartości niematerialnych i prawnych o wartości nie przekraczającej 3.500 zł., które są
amortyzowane w 100% w miesiącu przyjęcia na stan..
4. Należności długoterminowe
Stowarzyszenie nie posiada żadnych należności długoterminowych.
5. Zapasy
Stowarzyszenie nie posiada żadnych zapasów.

6. Należności i roszenia oraz zobowiązania

Należności i roszczenia oraz zobowiązania wykazuje się wg. wartości nominalnej.
Należności są wykazywane w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące należności)

7. Informacja o sposobie sporządzenia sprawozdania finansowego
Rachunek zysków i strat sporządzony został w wersji porównawczej.
Bilans sporządzono w wersji uproszczonej.

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu oraz elementach rachunku zysków i strat
1. Aktywa trwałe
Stan środków trwałych na dzień 31.12.2009 r.
Opis

Wartość brutto

Umorzenie

Wartość netto

Grunty

0,00

0,00

0,00

Budynki i budowle

0,00

0,00

0,00

2.067,80

2.067,80

0,00

Środki transportu

0,00

0,00

0,00

Pozostałe środki trwałe

0,00

0,00

0,00

2.067,80

2.067,80

0,00

Maszyny i urządzenia

Razem
2. Aktywa obrotowe

Stowarzyszenie nie posiada należności krótkoterminowych.
b) inwestycje krótkoterminowe stanowią środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym.
lp.

Wyszczególnienie

1

Środki pieniężne w kasie

2

Stan na 01.01.2009

Stan na 31.12.2009

0,00

0,00

Środki pieniężne na rachunku bankowym
podstawowym

9.268,90

13.393,68

Razem

9.268,90

13.393,68

3. Rozliczenia międzyokresowe
Stowarzyszenie nie posiada rozliczeń międzyokresowych.

4. Fundusze własne
a) zestawienie zmian w funduszach własnych
Stan na
Zwiększenia
01.01.2009
funduszy

Zmniejszenia
funduszy

Stan na
31.12.2009

Fundusz statutowy

0,00

0,00

0,00

9.268,90

Fundusz
z
aktualizacji wyceny

0,00

0,00

0,00

0,00

Wynik finansowy

9.268,90

4.002,78

0,00

4.002,78

Razem

9.268,90

4.002,78

0,00

13.271,68

5. Wynik finansowy
Wynik finansowy netto roku obrotowego wynosi (zysk) – 4.002,78 zł.

7. Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe nie występują.
8. Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązanie krótkoterminowe kwota 122,00 zł. wynika z przesuniętego terminu płatności.
9. dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody i zrównane z nimi
Składki członkowskie brutto

15.233,41
300,00

Darowizny pieniężne

7.699,74

Darowizny 1%

4.979,00

Przychody ze sprzedaży wyrobów własnych

2.185,10

Pozostałe przychody

0,00

Przychody finansowe

69,57

Zyski nadzwyczajne

0,00

Koszty i zrównane z nimi

11.230,63

Koszty realizacji zadań statutowych

8.028,69

Koszty administracyjne

3.201,94

Pozostałe koszty

0,00

Koszty finansowe

0,00

Straty nadzwyczajne

0,00

Wynik finansowy

4.002,78

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

0,00zł.

Podstawa opodatkowania

4.003zł.

W związku z przeznaczeniem całości zysku na cele statutowe, Stowarzyszenie zwolnione jest od
płacenia podatku dochodowego.

10. Kształtowanie się kosztów według rodzaju
Wyszczególnienie

Rok obrachunkowy 2009
Kwota

%

Zużycie materiałów i energii

208,94

0,02

Usługi obce

895,20

0,08

Podatki i opłaty

30,00

0,00

Wynagrodzenia

0,00

0,00

Świadczenia na rzecz pracowników

0,00

0,00

2.067,80

0,18

0,00

0,00

8.028,69

0,72

11.230,63

1,00

Amortyzacja
Pozostałe koszty
Koszty realizacji zadań statutowych
Razem koszty

11. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych
W roku obrachunkowym nie wystąpiły zyski nadzwyczajne.
W roku obrachunkowym spółka nie wykazała strat nadzwyczajnych.
III. Proponowany sposób rozliczenia wyniku finansowego
Zysk netto za rok obrachunkowy 2009 wynosi 4.002,78 zł. i w całości przeznaczony będzie na
realizację zadań statutowych w następnym roku obrachunkowym.

IV. Podstawowe informacje dotyczące pracowników i członków organów statutowych
1. Stowarzyszenie nie prowadzi żadnych transakcji z członkami Zarządu oraz ich małżonkami,
krewnymi i powinowatymi.
2. W roku 2009 Stowarzyszenie nie zatrudniało żadnych osób ani na umowę o pracę ani
umowy cywilnoprawne
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