
INFORMACJA DODATKOWA

I

Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. 
U. Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.). Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o 
rachunkowości.

II

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

1) Aktywa

i. - wartość rzeczowych aktywów trwałych stanowi urządzenie wielofunkcyjne, o wartości netto na dzień 
bilansowy 3 056,17zł
ii. - na kwotę należności krótkoterminowych składają się należności od kontrahentów o niewielkiej wartości
iii. - na środki pieniężne składają się: środki w kasie - 131,86 zł, środki na rachunkach bankowych 24 150,80zł
iv. - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - w kwocie 9 152,76 zł, koszty użytkowania programu legalis 
rozłożone w czasie

2) Pasywa

i. - fundusz statutowy 8 898,90 zł
ii.- wynik finansowy netto za rok obrotowy 15 731,28 zł, w tym nadwyżka kosztów nad przychodami z roku 
poprzedniego 8 125,83 zł
iii. - zobowiązania krótkoterminowe 12 312,98 zł, w tym zobowiązania wobec członków stowarzyszenia 358,37 
zł. Największą pozycję zobowiązań krótkoterminowych stanowi zobowiązanie wobec Wydawnictwa CH Beck 
sp. z o.o. na kwotę 9 152,76 zł.

III

Na zrealizowane przychody składają się:

a) otrzymane dotacje 270 253,20 zł
b) 1% podatku 2 307,30 zł
c) odsetki bankowe 2,58 zł
d) składki 621,00 zł
e) otrzymane darowizny 70,00 zł
f) pozostałe przychody operacyjne -552,02 zł

IV

Na koszty działalności statutowej poniesione w 2011 roku składają się:

- materiały 10 830,03 zł
- usługi obce 37 757,86 zł
- wynagrodzenia 197 514,01 zł
- pozostałe koszty rodzajowe 3 703,01 zł
- nadwyżka kosztów nad przychodami z poprzedniego roku 8 125,83 zł

Na koszty administracyjne poniesione w 2011 roku składają się:

- materiały 54,79 zł
- usługi obce -182,07 zł, wartość ujemna wynika z korekt faktur otrzymanych od ZGKiM
- amortyzacja 8,45 zł
- pozostałe koszty rodzajowe 233,41 zł

Kosztów podatkowych nie stanowią:

- koszty sfinansowane otrzymanymi dotacjami 248 494,85 zł
- nadwyżka kosztów nad przychodami z poprzedniego roku 8 125,83 zł

Dlatego koszty podatkowe wykazane w deklaracji CIT-8 za 2011 rok wynoszą 1 454,14 zł
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V

1) W 2011 roku wielkość funduszu statutowego nie uległa zmianie.

2) W 2011 roku Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji ani poręczeń.
VI

W 2011 roku Stowarzyszenie uzyskało trzy dotacje dotacji na łączną kwotę 275 660 zł, w porównaniu z 
pięcioma dotacjami na łączną kwotę 42 000 zł otrzymanymi w 2010 roku. W 2011 roku Stowarzyszenie 
zwróciło niewykorzystane części czterech dotacji na łączną kwotę 5 406,80 zł, co zmniejszyło przychody z 
otrzymanych dotacji.

VII

Przychody uzyskane z 1% podatku wynosiły 2 307,30 zł, co stanowiło wzrost o ponad 80 % w porównaniu z 
2010 rokiem. Otrzymane darowizny wyniosły 70,00 zł. Członkowie Stowarzyszenia wpłacili składki w wysokości 
621 zł.

Druk: MPiPS


