
INFORMACJA DODATKOWA

I

Wycena aktywów następuje w oparciu o rzeczywiste koszty zakupu. Wartości niematerialne i prawne  oraz 
wyposażenie o wartości do 3000 zł umarzane są jednorazowo w chwili zakupu.
Odpisy amortyzacyjne dotyczące środków trwałych dokonywane są raz w roku według obowiązujących stawek, 
w stosunku do poprzedniego roku metoda wyceny nie uległa zmianie.

II

Aktywa 
1.Rzeczowe aktywa trwałe w 2012r zmniejszyły się z tytułu naliczonej amortyzacji środków trwałych o kwotę 
2250,46zł
2.Środki pieniężne  w drodze, w tym:
Rachunek bankowy SON. +1879,56 zł
Rachunek bankowy WTZ. -59,11 zł
Rachunek bankowy Koła w Głuchowie. +1498,61 zł
Rachunek ZFŚS. +764,13 zł
Lokaty terminowe. +1256,01 zł
 
Razem. +5339,20 zł

Pasywa
Składki brutto określone statutem. +102,00 zł
darowizny. +1473,99 zł
dotacje. +13795,70 zł
sprzedaż wyrobów. +1577,00 zł
przychody finansowe (ods. bankowe). +66,10 zł
 
Razem. + 17014,79 zł

III

przychody z działalności statutowej. +102,00 zł
darowizny. +1473,99 zł
dotacje. +13795,70 zł
sprzedaż wyrobów. +1577,00 zł
przychody finansowe (ods. bankowe). +66,10 zł
 
Razem. +17014,79 zł

IV

Koszty realizacji zadań statutowych. +13737,55 zł w tym:
zużycie energii i materiałów. -8816,42 zł
usługi obce. +6871,63 zł
wynagrodzenia. -758,58 zł
świadczenia  na rzecz pracowników. +6123,84 zł
pozostałe koszty. +8367,80 zł
amortyzacja. +1949,28 zł

V

przeksięgowanie wyniku finansowego za 2011r. +792,04 zł
naliczona amortyzacja za 2012r. -2250,46 zł

kwota zmniejszenia funduszu w 2012r. -1458,42 zł
VI

Nie dotyczy.

VII

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2013-06-14

Zarówno przychody jak i koszty uległy  zmianie.
Przychody w stosunku do 2011 roku zwiększyły się w zakresie:
kwoty dodacji. -13785,70 zł, 
wpływy z darowizn. -1473,99 zł,
sprzedaż wyrobów. -1577,00 zł
Pozostałe przychody na poziomie roku poprzedniego

W 2012r stwierdzono wzrost kosztów dotyczących:
usługi obce. -6871,63 zł,
świadczenia na rzecz pracowników. -6123,84 zł,
pozostałe koszty. -8367,80 zł,
amortyzacja. -1949,28 zł

W stosunku do następujących pozycji nastąpiło zmniejszenie kosztów:
zużycie energii i materiałów. -8816,42 zł
wynagrodzenia. -758,58 zł
Składniki majątku uległy zmniejszeniu ( amortyzacja) o kwotę 2250,46 zł.

Druk: MPiPS


