
INFORMACJA DODATKOWA

I

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 
za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku są zgodne 
z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
zwanej dalej ustawą.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się
 według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy
 amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego
stawki i kwoty rocznych odpisów.
Środki trwałe  amortyzuje się metodą liniową stosując stawki
przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym
załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z
uwzględnieniem ekonomicznej użyteczności danego środka.
Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i
roszczenia wykazywane są wartości netto (pomniejszonej o odpisy
aktualizujące).
Zobowiązania krótkoterminowe są wykazywane w kwocie wymagającej
zapłaty.
W trakcie roku obrotowego nie nastąpiły zmiany stosowanych zasad
wyceny składników aktywów i pasywów

II

-

III

Przychody z działalności statutowej  1 355,00
Składki brutto określone statutem 615,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00
Pozostałe przychody określone statutem 740,00
Darowizny 740,00

IV

Koszty realizacji zadań statutowych 1 644,14
- świadczenia pieniężne 0,00
- świadczenia niepieniężne 1 239,14
Koszty administracyjne: 405,00
- zużycie materiałów i energii 0,00 
- usługi obce 405,00 
- podatki i opłaty 0,00 
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 
- amortyzacja 0,00
- pozostałe koszty 0,00

V

Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego 0,00 0,00
a. zwiększenia 2 221,32 0,00
- z zysku 2 221,32 0,00
- inne 0,00 0,00
b. zmniejszenia 0,00 0,00
- pokrycie straty 0,00 0,00
- inne 0,00 0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego 2 221,32 0,00

VI

Brak udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

VII

Druk: MPiPS
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