
INFORMACJA DODATKOWA

I

1) Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac 
rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości. 
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:
o nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje.

2) Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia                        po aktualizacji wyceny 
składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich 
wartość.
 
  Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku oraz wartości 
początkowej nieprzekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie 
przekazania do użytkowania. 
  Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia 
do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

4) Aktywa finansowe wycenione są w cenach nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty ich wartości.
 
5) Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po 
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

6) Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

7) Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych 
okresów sprawozdawczych.

8) Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, to jest łącznie                      z odsetkami 
przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy.

9) Rezerwy nie są tworzone.
Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych                      i międzyokresowych 
biernych kosztów operacyjnych.

II

III

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW:            156.926,15 zł
A/ Składki członkowskie             710,00 zł
B/ pozostałe przychody statutowe, dotacje i subwencje, w tym:
• dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego    49.840,00 zł.
• dotacja FIO        63.130,80 zł.
• dotacja z Urzędu Miejskiego w Słupsku     14.060,85 zł.
• dotacja z Urzędu Marszałkowskiego       5.000,00 zł.
• dotacja z Urzędu Gminy Ustka                 13.000,00 zł.
• darowizna na cele statutowe         1.600,00 zł
• przychody z działalności pożytku publicznego 1% PDOF                       7.544,50 zł
• pozostałe przychody (praca wolontarystyczna)            1.640,00 zł.
      C/ przychody finansowe              400,00 zł

IV

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2012-06-29

STRUKTURA PONIESIONYCH KOSZTÓW:             148.730,77 zł.
A/ realizacja zadań statutowych, w tym:
• dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego               49.840,00 zł.
• dotacja z Urzędu Miejskiego w Słupsku     14.060,85 zł.
• dotacja z Urzędu Marszałkowskiego       5.000,00 zł.
• dotacja z Urzędu Gminy Ustka      13.000,00 zł.
• dotacja FIO        63.130,80 zł.
• organizacja Musicalu SERENADA                     387,00 zł.
• pozostałe koszty statutowe                              2.177,10 zł.

B/ koszty administracyjne, w tym:
• usługi obce (usługi pocztowe, telefoniczne i inne)                              701,96 zł
• krajowe podróże służbowe             56,00 zł
• podatki i opłaty  (odpis z KRS, opł. członkowskie)              80,00 zł
• pozostałe koszty             297,06 zł  
C/ koszty finansowe                         0,00 zł

D/ nadwyżka przychodów nad kosztami      8.195,38 zł
Nadwyżka została przeznaczona  na cele statutowe Stowarzyszenia.

V

Nadwyżka przychodów nad kosztami      8.195,38 zł
Nadwyżka została przeznaczona  na cele statutowe Stowarzyszenia.

VI

Nie udzielono.

VII

Przyjęte przez  Stowarzyszenie zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z 
zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia w sprawozdaniu 
finansowym za 2011 r.

Druk: MPiPS


