
INFORMACJA DODATKOWA

I

1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

          Wyszczególnienie                                                          Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) 
rachunkowości

             Aktywa trwałe                                                                                    wg cen nabycia
 

      Aktywa obrotowe : z tego 
Należności                                                                                                      w cenie wymaganej zapłaty
Inwestycje krótkoterminowe                                                                        Wg cen nabycia

Pasywa z tego
Kapitały i fundusze własne                                                                                w wartości rzeczywistej bilansowej
Zobowiązania                                                                                                  w cenie wymaganej zapłaty
Rozliczenie międzyokresowe bierne                                                               w rzeczywistej wartości bilansowej

1b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik   -  nie wystąpiły
     
     
     
1c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych   - nie wystąpiły
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2a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe
Nazwa grupy składników majątku trwałego    Stan na początek roku obrotowego  Aktualizacja Przychody    
Przemieszczenia   Rozchody             Stan na koniec roku obrotoweg
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)                       -0-                                     -0-                  -0-                 
    -0-                     -0-                                    -0-                  
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej               -0-                                     -0-                  -0-          
           -0-                     -0-                                    -0-          
3. urządzenia techniczne i maszyny                                       -0-                                     -0-                  -0-              
       -0-                     -0-                                    -0-              
4. środki transportu                                                                -0-                                     -0-                  -0-               
      -0-                     -0-                                    -0-          
5. inne środki trwałe                                                               -0-                                -0-                  -0-                    
 -0-                      -0-                                   -0- 
Razem                                                                               -0-                                     -0-                  -0-                   
  -0-                      -0-                                   -0-      
2b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku trwałego       Stan na początek roku obrotowego       Aktualizacja    
Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego (netto
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)                     - 0-                                      0                                  0      
                0                            0                                       0           
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej              -0-                                      0                                  
0                      0                            0                                       0
3. urządzenia techniczne i maszyny                                      -0-                                      0                                  0   
                   0                            0                                       0 
4. środki transportu                                                                 -0-                                      0                                  0  
                    0                          0                                       0    
5. inne środki trwałe                                                              -0-                                      0                                  0    
                  0                             0                                       0   
Razem                                                                              -0-                                      0                                  0        
              0                             0                                       0 
2cGrunty w wieczystym użytkowaniu     
  - brak                                                                                                                                                                     
                                                                       
2d.Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
     - brak
2e/f.Wartości niematerialne i prawne i ich umorzenie
     - Brak
2g. Inwestycje długoterminowe - brak
2h. Podział należności według poz bilansu i pozostałych na dzień bilansowy przew. um. okr spłaty- brak
2i. podział zobowiązań wg pozycji bilansu
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2i.zobowiązania do 1 roku                        Stan na początek roku                                 Stan na koniec roku
1. kredyty i pożyczki                                                                                                            6,97
2. z tyt. dostaw i usług                                         -0-                                                         369,00
3.podatków                                                        225,00                                                    326,00
4.ubezpieczeń społecznych                                    -0-                                                          -0-
5.wynagrodzeń                                                     -0-                                                          -0-
6.zobowiązań wekslowych                                     -0-                                                          -0-
7.innych zobowiązań                                             -0-                                                          -0-
2j.Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
  - brak
2k.Rozliczenia międzyokresowe przychodów
 - bra
2l.Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych
 - nie wystąpiły
2k.Zatrudnienie i wynagrodzenia
  brak zatrudnienia
 3.Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów:
3a. składki określone statutem                                - -0-
3b. przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego                                29200
z tego:  darowizny osób prawnych                       9200
            darowizny od instytucji samorządowych  20000 
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4. Informacja o strukturze kosztów
- koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego                      -0-
- koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego                          -0-
- pozostałe koszty realizacji zadań statutowych                                                          29873,86
z tego
wynagrodzenia z umów o dzieło                25656
usługi obce                                               4217,86
- koszty administracyjne                                                                                             178,55
z tego
usługi obce                                                58,67
pozostałe koszty                                       119,88
-pozostałe przychody nie wymienione                                                                             -0-
-pozostałe koszty nie wymienione                                                                                   -0-
-przychody finansowe                                                                                                    -0-
-koszty finansowe                                                                                                           1,04

V

5. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

stan funduszu na początek roku                         2500,00
a.zwiększenia w ciągu roku                                     -0-
b.zmniejszenia w ciągu roku                              1230,19
z tego 
pokrycie straty roku ubiegłego 1230,19

stan funduszu na koniec roku                            1269,81

VI

6. dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
 a. poręczenia i gwarancje            - brak
 b. Inne zobowiązania
     stan na początek roku          765,00
     stan na koniec roku            1584,64
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