
INFORMACJA DODATKOWA

I

1. Aktywa trwałe
Aktywa trwałe w bilansie nie występują. 

1.2. Należności długoterminowe nie wystąpiły. 
1.3 Inwestycje długoterminowe nie wystąpiły. 
1.4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły.

II

2. Aktywa obrotowe 
Aktywa obrotowe w kwocie 13245,92 zł 
obejmują: 

2.1. Inwestycje krótkoterminowe w kwocie 13245,92 zł 
obejmują: 
- środki pieniężne w kasie na kwotę 6013,94 zł 
zinwentaryzowane na dzień bilansowy 
- środki pieniężne w bankach 7231,98 zł 

2.2. Należności krótkoterminowe nie występują. 

2.3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują. 

Suma bilansowa aktywów wynosi 13245,92 zł 

Pasywa 
Kapitał własny w kwocie 13431,34 zł
obejmuje: 
kapitał statutowy w kwocie 13431,34 zł 
oraz wynik roku podatkowego stratę w wysokości - 185,42 zł

2.3. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania nie występują 

Ogółem suma bilansowa pasywów wynosi 13245,92 zł
III

Przychody z działalności statutowej wyniosły 124651,55 zł 
- przychody ze składek członkowskich 13600 zł 
- wpływy z działalności określonej statutem 99693,30 zł 
z tego:
- darowizny 11170 zł 
- darowizny 1% otrzymane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego 7141 zł 
oraz wpływy z imprez charytatywnych 81382,30 zł 
dodatni wynik roku poprzedniego dopisany do przychodów 11357,25 zł 
inne przychody - wyksięgowane saldo zobowiązań 1 zł

IV

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2012-12-15

Koszty w kwocie 124836,97 zł 

obejmują: 
Koszty działalności statutowej 114050,41 zł 
Z kwoty 114050,41 zł przeznaczonej na działalność statutową 75508,28 zł to darowizny
W tym 19897 zł na rzecz osób fizycznych oraz 55611,28 zł na rzecz osób prawnych. 
Pozostała kwota 38542,13 zł w tym 34492,13 zł to zakupione usługi obce związane z przeprowadzeniem 
imprez charytatywnych oraz 4050 zł zakupione bilety przeznaczone dla sponsorów koncertów. 

Wynika na działalności statutowej wyniósł 10601,14 zł 
Koszty administracyjne 10786,56 zł 
z tego usługi bankowe 1776 zł
oraz opłaty do biura gubernatora i Oak Brook 8690,76 zł 
pozostałe koszty nekrologu w prasie 319,80 zł 

Wynik finansowy zamknął się stratą w wysokości 185,42 zł 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. strata obciąża koszty następnego roku 
podatkowego.

V

5. Średnie zatrudnienie 
Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników i nie wypłacało wynagrodzeń

VI

6. Zobowiązania warunkowe poręczenia majątkowe
Zobowiązania warunkowe w tym poręczenia wekslowe i inne nie występują.

VII

7. Informacja o znaczących wydarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w 
sprawozdaniu finansowym. 
Po dniu bilansowym nie odnotowano zdarzeń mających wpływ na wynik finansowy lub sytuację majątkową 
jednostki nie ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok 2011.

Druk: MPiPS


