INFORMACJA DODATKOWA
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2011)
Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i
kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce ( omówienie według pozycji aktywów i
pasywów oraz rachunku zysków i strat);
a) środki pieniężne krajowe i fundusz statutowy wykazano w bilansie wg. wartości
nominalnej,
b) towary stanowiące darowizny rzeczowe wyceniono protokolarnie, biorąc za jej podstawę
obowiązujące ceny w kraju identycznych lub zbliżonych przeznaczeniem i wartością
użytkową artykułów i przedmiotów. Dostawy darów w naturze od darczyńców lub dostawców
potwierdzone dokumentami dostawy zawierającymi określenie dostarczonego towaru, ilości,
ceny i wartości podlegają protokolarnemu przyjęciu przez komisję, natomiast ich ewidencja
w systemie FK następuje na podstawie wymienionych dowodów dostawy. Na koniec roku
obrotowego nieprzekazane dary podlegają inwentaryzacji
b) pozostałe pasywa – według wartości nominalnej,
c) ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole „5” w rozbiciu na koszty realizacji zadań
statutowych i koszty administracyjne,
2. Zmian metod księgowości , wyceny składników majątkowych nie dokonywano w ciągu
roku 2011 r.. Sprawozdanie finansowe, z uwagi na prowadzenie w 2011 r. działalności
gospodarczej, sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości.
3. Stan środków pieniężnych na 31.12.2011 r. wynosił: 21 966,89 zł.
- rachunki bankowe bieżące
- środki pieniężne w kasie

4 506,98zł.
17 459,91 zł.

4. Towary (darowizny rzeczowe) na 31.12.2011 r. wynoszą: 23 142 zł
5. Struktura zrealizowanych przychodów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przychody statutowe ( zbiórka publiczna) 63 756,73 zł
Przychody statutowe ( zbiórka publiczna dary rzeczowe) 92 189 zł
Przychody z dotacji Senatu i MEN 274 181,29
Przychody pozostałe (darowizny na działalność statutową) 74 369 zł
Przychody z działalności gospodarczej 160 zł
Przychody finansowe (odsetki bankowe) 5,76 zł

Razem przychody: 504 661,78 zł

6. Informacja o kosztach związanych z realizacja zadań statutowych;
1. Koszty realizacji zadań statutowych w roku 2011 stanowią kwotę 520 047,59 zł
2. Koszty działalności gospodarczej w roku 2011 stanowią kwotę
101,92 zł
3. Pozostałe koszty w tym administracyjne i finansowe stanowią kwotę 17 473,05 zł
Razem koszty: 537 622,56 zł

7. Nadwyżka kosztów nad przychodami wynosi 32 960,78 zł
8. Stowarzyszenie w 2011 prowadziło działalność gospodarczą. Nadwyżkę przychodów nad
kosztami z działalności gospodarczej przeznacza się na działalność statutową.
9. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN nie pobierają wynagrodzeń za
działania społeczne stowarzyszenia.
10. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych.
Data sporządzenia: 7 maja 2012 r.

