
 
     INFORMACJA  DODATKOWA 
 
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.) 
 
1.1. Charakterystyka metod wyceny: 
a) majątku trwałego –  wg ceny nabycia, 
b) zapasów – nie posiada, 
c) środków pieniężnych – wg wartości nominalnej. 
 
 
1.2. Zmiany metod środków obrotowych – nie występują. 
 
1.3. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian 
sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i ich wpływ na sytuacje majątkową 
i finansową oraz wynik finansowy – nie występują. 
 
1.4. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie 
uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat – nie występują. 
 
2.1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości trwałych, wartości niematerialnych 
i prawnych oraz finansowego majątku trwałego: 
a) środki trwałe –                                                       0,00 PLN 
b) środki trwałe w budowie         1 974 049,48 PLN 
b) inwestycje długoterminowe                         2 000 000,00 PLN 
c) umorzenie środków trwałych-             23 767,21 PLN 
d) wartości niematerialne i prawne,   0 
e) finansowy majątek trwały.    50 000,00 PLN 
 
2.2. Informacje o stanie rezerw – nie występują. 
 
2.3. Zobowiązania długoterminowe – nie występują. 
 
2.4. Zaległe zobowiązania krótkoterminowe – nie występują. 
 
2.5. Rozliczenia międzyokresowe – nie występują. 
 
2.6. Zobowiązania zabezpieczone na majątku- nie występują 
 
3.1. Struktura rzeczowa terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów: 
 
razem przychody    13 227 986,17  PLN 
z tego: 
 
przychody statutowe    13 227 986,17 PLN 
 
3.2.Struktura kosztów: 
 
koszty działalności operacyjnej   9 377 648,66  PLN  
z tego: 
koszty realizacji zadań statutowych   8 492 013,76  PLN 
 
koszty administracyjne      885 634,90  PLN 
3.3. Inwestycje rozpoczęte                                     0,00 PLN 



 
3.4. Zyski                                          3 850 337,51  PLN 
      Straty – nie występują. 
 
4.1. Wspólne przedsięwzięcia – nie występują. 
 
4.2. Zatrudnienie –  osiem etatów 
 
4.3. Podatek dochodowy od osób prawnych. 
 
1) przychody brutto,              13 227 986,17  PLN 
2) przychody nie podlegające opodatkowaniu,                        - 
3) przychody podlegające opodatkowaniu,           13 227 986,17  PLN 
4) koszty brutto,                9 377 648,66  PLN 
5) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów,         - 
6) koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów,           9 377 648,66  PLN 
7) dochód do opodatkowania,              3 850 337,51  PLN 
8) dochody zwolnione od podatku                                             3 850 337,51  PLN 
        art. 17 ust. 1 ustawy – składki członkowskie                                - 
        art. 17 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – cele statutowe  3 850 337,51 PLN 
 
 
Stawnica, dnia 25.05.2011 r. 
 
 
 
Sporządził: Zuzanna Pabińska 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


