
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 
długoterminowych aktywów trwałych:
 a) środki trwałe:
    Jednostka nie posiada środków trwałych.
 b) wartości niematerialne i prawne:
    Jednostka nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.
 c) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe:
    Jednostka nie posiada długoterminowych aktywów finansowych.

2)     Wartość gruntów użytkowanych wieczyście:
 a) na początek roku 0,00 zł              b) na koniec roku 0,00 zł

3)    Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie 
umów:

                             a) na początek roku b) na koniec roku
 a) najmu            0,00 zł       0,00 zł
 b) dzierżawy    0,00 zł       0,00 zł
 c) innych umów (leasingu)     0,00 zł       0,00 zł
 d) razem             0,00 zł       0,00 zł

4)    Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub J.S.T. z tytułu uzyskania prawa własności budynków i 
budowli:
 a) na początek roku 0,00 zł                    b) na koniec roku 0,00 zł
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2. Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość:
 
        Wyszczególnienie                                                                  Przychody za rok:

                                                                                    poprzedni                 obrotowy

                                                                           Kwota     % struktury   kwota     % struktury
        Przychody razem                                        18 241,45 zł 100 % 21 627,59 zł   100 %
z tego:

1)    Przychody działalności statutowej 
        – składki brutto określone statutem                        870,00 zł         4,77%             - zł

2) Przychody z działalności statutowej 
        nieodpłatnej pożytku publicznego                                - zł                                    - zł 
     w tym:
   1) dotacje                                                                - zł                                     - zł
   2) subwencje                                                                - zł                          - zł 

3)     Przychody z działalności statutowej 
        odpłatnej pożytku publicznego                                    - zł                           - zł 
     w tym:
   1) dotacje                                                                - zł                          - zł 
   2) subwencje                                                                - zł                          - zł 

4) Pozostałe przychody określone statutem             17 173,50 zł 94,15 % 16 277,90 zł   75,26 %

5) Pozostałe przychody                                                - zł                          - zł 
    1)Przychody ze sprzedaży środków trwałych, 
    środków trwałych w budowie oraz 
    wartości niematerialnych i prawnych                        - zł                          - zł 
    2) Przychody z likwidacji środków trwałych                - zł                          - zł 
    3) Inne                                                                        - zł                          - zł 

6) Przychody finansowe                                                - zł                          - zł 
    1) Ceny sprzedaży akcji i udziałów                                - zł                          - zł 
    2) Odsetki od lokat, wkładów bankowych                        - zł                          - zł 
    3) Odsetki od pożyczek                                                - zł                          - zł 
    4) Odsetki od posiadanych papierów wartościowych         - zł                          - zł 
    5) Otrzymane dywidendy od akcji obcych                        - zł                          - zł 
    6) Inne przychody finansowe                                    197,95 zł  1,08 %    5349,69 zł    24,74 %
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3. Informacja o strukturze kosztów: 

       Wyszczególnienie                                                             Koszty za rok:

                                                                                        poprzedni Obrotowy
 
                                                                      kwota        % struktury          Kwota      % struktury
         Koszty razem                                        13 556,86 zł     100 %        18 247,35 zł   100 %

1)  Koszty realizacji działalności statutowej 
     nieodpłatnej pożytku publicznego                       - zł                               - zł 
    1) świadczenia pieniężne                                       - zł                               - zł 
    2) świadczenia niepieniężne                               - zł                               - zł 
    
2)  Koszty realizacji działalności statutowej 
     odpłatnej pożytku publicznego                            - zł                               - zł 
    1) świadczenia pieniężne                                       - zł                               - zł 
    2) świadczenia niepieniężne                               - zł                               - zł 
    
3)  Pozostałe koszty realizacji zadań 
     statutowych                                                 210,00 zł             1,55 %              - zł 
    1) świadczenia pieniężne                                 210,00 zł             1,55 %              - zł 
    2) świadczenia niepieniężne                               - zł                               - zł 
    
4)  Koszty ogólnoadministracyjne                       11 396,86 zł    84,07 %        10 343,65 zł 56,69 %
    1) zużycie materiałów                                    10 897,86 zł           80,39 %         7 874,54 zł        43,15 %
    2) usługi obce                                                    349,00 zł           2,57 %              253,10 zł        1,39 %
    3) podatki i opłaty                                              150,00 zł           1,11 %                - zł
    4) wynagrodzenia                                                 - zł                                          196,00 zł        1,07 % 
    5) ubezpieczenia społeczne i inne świad.                 - zł                                           - zł
    6) podróże służbowe                                             - zł                                           - zł
    7) pozostałe koszty                                               - zł                                       2 020,01 zł        11,08 %
    8) amortyzacja                                                     - zł                                           - zł
    9) zużycie energii i wody                                       - zł                                           - zł

5)  Pozostałe koszty (operacyjne) 
     działalności statutowej                                 1 950,00 zł            14,38 %         7 903,70 zł         43,31 %

6)  Koszty finansowe działalności statutowej               - zł                                - zł 

7)  Straty nadzwyczajne działalności statutowej       - zł                                - zł
IV

4. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki: 

                                stan na 31.08. 2011 r. w zł i gr

           Wyszczególnienie źródeł 
     Pochodzenia – tworzenia funduszu                                                   Kwota (zł)

Wartość funduszu statutowego razem                                                   21 575,41 zł
z tego: 

 1) Fundusz statutowy 31.12.1999                                                          4 198,33 zł
 2) nadwyżka przychodów nad kosztami 1999r.                                          194,80 zł
 3) nadwyżka przychodów nad kosztami 2000r.                                          419,83 zł
 4) nadwyżka kosztów nad przychodami 2001r.                                       - 266,90 zł
 5) nadwyżka przychodów nad kosztami 2002r.                                   1 696,01 zł
 6) nadwyżka przychodów nad kosztami 2003r.                                      833,61 zł
 7) niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego 2004r. - 1 016,64 zł
 8) nadwyżka przychodów nad kosztami 2005/2006r.                           5 312,58 zł
 9) niedobór zwiększający koszty 2006/2007                                         - 2 331,92 zł
 10) nadwyżka przychodów nad kosztami 2007/2008                          1 685,94  zł
 11) nadwyżka przychodów nad kosztami 2008/2009                           2 784,94 zł
 12) nadwyżka przychodów nad kosztami 2009/2010                           4 684,59 zł
 13) nadwyżka przychodów nad kosztami 2010/2011                           3 380,24 zł
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5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

 Wyszczególnienie                                       Kwota

1. Stan funduszu na początek roku:                    18 195,17 zł

2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku 
        z tego z tytułu:                                             3 380,24 zł
     1) zysk roku 2010/2011                                     3 380,24 zł

3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku 
        z tego z tytułu:                                                        - zł

4. Stan funduszu na koniec roku                   21 575,41 zł
VI

6. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki:
 
      Wyszczególnienie
        zobowiązań                           Forma zabezpieczenia                   Stan na:
                                                                                 początek roku      koniec roku

Zobowiązania działalności statutowej
razem:                                                        - zł                        - zł                   - zł
z tego z tytułu:   
1)   
2)   
3)   

7. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń), związanych z 
działalnością statutową:
 
     Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń                                                     Stan na:
                                                                                         początek roku   koniec roku

Zobowiązania warunkowe ogółem:
z tego                                                                                           - zł                  - zł
1)  
2)  
3)

VII

8. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne:

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne:

                                 Tytuły                                                                                            stan na
                                                                                                   początek roku obrotowego koniec roku 
obrotowego

1) Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:                - zł                                       - zł
  a) opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń                        - zł                                       - zł
  b) opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji                        - zł                                       - zł
  c) opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe                                - zł                                       - zł
  d) inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów                                        - zł                                       - zł

2) Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:                - zł                                       - zł
  a) inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów                                        - zł                                           - zł
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Sporządzono dnia:

9.  Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 
prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto) – metodą bilansową:

        Wyszczególnienie ustaleń                                                                                           Kwota

1. Zysk/Strata brutto:                                                                                                        3 380,24 zł                       
 
2. Trwałe różnice dodatnie – zwiększające podstawę opodatkowania (+): 
  z tego z tytułu: 
  1) wynik ujemny roku poprzedniego zwiększający koszty roku obrotowego 
  2)
3. Trwałe różnice ujemne – zmniejszające podstawę opodatkowania (-): 
  z tego z tytułu: 
  1) wynik dodatni roku poprzedniego zwiększający przychody roku obrotowego 
4. Przejściowe różnice dodatnie (-): 
  z tego z tytułu: 
  1)  
  2)  
5. Przejściowe różnice ujemne (+): 
  z tego z tytułu: 
  1) 
  2)  
  3)  
  4)  
6. Przejściowe różnice dodatnie z roku poprzedniego zrealizowane w roku obrotowym (+): 
  z tego z tytułu: 
  1)  
  2)  
7. Przejściowe różnice ujemne z roku poprzedniego zrealizowane w roku obrotowym (-): 
  z tego z tytułu: 
  1)  
  2)  
8. Dochód (poz.1+2-3-4+5+6-7):                                                                                3 380,24 zł
9. Odliczenia od dochodu (-): 
  z tego z tytułu: 
  1)  
  2)  
  3)  
10. Dochód do opodatkowania (poz.8-9) / Strata                                                                 3 380,24 zł
11. Podatek dochodowy od osób prawnych stanowiący zobowiązanie (poz.10 x stawka)                      
12. Zysk bilansowy/Strata bilansowa (poz.1-11):                                                                3 380,24 zł

IX

10. Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie składników aktywów i źródłach ich finansowania 
(syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników):

W następnym okresie nie przewiduje się zmian w profilu działalności.
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