INFORMACJA DODATKOWA
(ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)
STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM I INNYMI
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI „ZA SZYBĄ”
ZA 2010 ROK

Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów:
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyceniono w sposób następujący:
1. Środki pieniężne – według wartości nominalnej.

1. Informacje i objaśnienia do bilansu
Poz. 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych – nie występują.
Poz. 1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – nie występują.
Poz. 1.3 Wartość umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów
najmu, dzierżawy – nie występują.
Poz. 1.4 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności
budynków i budowli – nie występują.
Poz. 1.5 Struktura funduszu statutowego z dnia założenia stowarzyszenia – wpisowe członków
założycieli w kwocie 410 zł. W trakcie roku obrotowego nie uległ zmianie.
Poz. 1.6. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości akcji –
nie dotyczy.
Poz. 1.7 Stan kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych – nie występują.
Poz. 1.8 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy –
nie dotyczy.
Poz. 1.9

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności – nie występują.

Poz. 1.10 Podział zobowiązań według pozycji bilansu – nie dotyczy.
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Poz. 1.11 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe – nie dotyczy.
Poz. 1.12 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – nie
występują.
Poz. 1.13 Stan zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji
i poręczeń, także wekslowe – nie występują

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysku i strat
Poz.2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów
Tabela 1 Struktura rzeczowa przychodów
w zł. i gr.
Lp.

Wyszczególnienie

Przychody
Za poprzedni rok obrotowy
kwota

1

Przychody statutowe

% struktury

Za bieżący rok obrotowy
kwota

% struktury

0,00 zł.

X

1.060,00 zł.

100,00

0,00 zł

X

160,00 zł.

15,09

b) inne przychody statutowe

0,00 zł

X

900,00 zł

84,91

2

Pozostałe przychody

0,00 zł.

X

0,00 zł.

X

3

Przychody finansowe

0,00 zł.

X

0,00 zł.

X

0,00 zł.

X

1.060,00 zł.

w tym:
a) przychody ze składek

Razem przychody:

100,00

Poz. 2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe- nie występują.
Poz. 2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie występują.
Poz. 2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku
obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie dotyczy.
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Poz. 2.5 Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów
administracyjnych.
Tabela 2 Struktura kosztów statutowych
w zł. i gr.
Lp.

Wyszczególnienie

Przychody
Za poprzedni rok obrotowy
kwota

% struktury

Za bieżący rok obrotowy
kwota

% struktury

Koszty realizacji zadań
statutowych

0,00 zł.

X

0,00 zł.

Koszty administracyjne

0,00 zł.

X

197,62 zł.

100,00

w tym:
a) zużycie materiałów i energii

0,00 zł.

X

110,30 zł.

55,81

b) usługi obce

0,00 zł.

X

7,32 zł.

3,71

c) podatki i opłaty

0,00 zł.

X

80,00 zł.

40,48

0,00 zł.

X

0,00 zł.

1

2

3

Pozostałe koszty (operacyjne)

4

Koszty finansowe

0,00 zł.

X

0,00 zł.

5

Straty nadzwyczajne

0,00 zł.

X

0,00 zł.

0,00 zł.

X

197,62 zł.

Razem koszty:

X

X

X
X

100,00

Poz. 2.6 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby –
nie występują.

3. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych –
nie dotyczy.
4. Informacje o sprawach osobowych – nie zatrudniano pracowników.
5. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte
w sprawozdaniu finansowym – nie wystąpiły.
6. Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych, gdy
sprawozdanie takie nie jest w myśl przepisów ustawy sporządzone –
nie dotyczy.
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