
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Zmian metod księgowości , wyceny składników majątkowych nie dokonywano w ciągu roku 2012. 
Sprawozdanie finansowe, z uwagi na prowadzenie w 2012 r. działalności gospodarczej, sporządzono zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości.
2. Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2012 r. do 31grudnia 2012 r..
3. Przyjęty w stowarzyszeniu rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
4. Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania, zgodnie z art.64 ust.1 ustawy o rachunkowości. 
5. Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 r. wynosił:   28 950,36 zł
   - rachunki bankowe bieżące    13 464,67 zł
   - środki pieniężne w kasie       15 485,69 zł
6. Towary (darowizny rzeczowe) na 31.12.2012 r. wynoszą: 198 748,50 zł
7.Towary handlowe na 31.12.2012 r. wynoszą: 165,71 zł
8. Struktura zrealizowanych przychodów za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r:
Przychody statutowe ( zbiórka publiczna) 90 091,28 zł
Przychody statutowe ( zbiórka publiczna dary rzeczowe) 474 703,90 zł
Przychody z dotacji Senatu, MEN, MSZ, gminy Wrocław  530 728,50  zł
Przychody pozostałe (darowizny na działalność statutową) 94 028,00 zł
Przychody z działalności gospodarczej   1 279,50 zł
Przychody finansowe                                 122,89 zł
Przychody operacyjne                                553,50 zł

Razem przychody:  1 191 507,57  zł
II

9. Informacja o kosztach związanych z realizacja zadań statutowych;

1. Koszty realizacji zadań statutowych w roku 2012 stanowią kwotę  996 922,39  zł
2. Koszty działalności gospodarczej w roku 2012 stanowią kwotę           169,50 zł
3. Pozostałe koszty finansowe stanowią kwotę                                        340,44 zł
4. Koszty operacyjne pozostałe                                                                553,50 zł

Razem koszty:           997 985,83   zł

10. Nadwyżka/ zysk netto wynosi  193 521,74  zł 
11. Stowarzyszenie w 2012 prowadziło działalność gospodarczą. Nadwyżkę przychodów nad kosztami z 
działalności gospodarczej w wysokości 1110 zł przeznacza się na działalność statutową.
12. Rezerwy nie występują.
13. Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2012 r. dotyczą ubezpieczenia lokalu i wynoszą: 
439,96 zł
14. W stowarzyszeniu zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dostaw usług na dzień
31.12.2012 wynoszą: 2862,18 zł
15. Należności krótkoterminowe na dzień 31.12. 2012 r. wynoszą:12 073,23
16. Przychody wolne od podatku na podstawie art.17 ust. 1 zostały wykazane w CIT-8/0 w kwocie 530 728,50 
zł, natomiast dochód z działalności statutowej został zwolniony w CIT- 8/0 w kwocie 193 521,74  zł
17. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez co najmniej 12
 kolejnych miesięcy i dłużej, i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności.
18. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN nie pobierają wynagrodzeń za działania społeczne 
stowarzyszenia.
19. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych.
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Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:
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