
INFORMACJA DODATKOWA

I

Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne.

Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.

Aktywa finansowe wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane utratą ich wartości.

W roku 2011 nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny. 

Stowarzyszenie stosuje metodę kalkulacyjną ustalania Wyniku Finansowego.
II

Stowarzyszenie ŻÓŁTY PARASOL nie posiada środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych ani 
długoterminowych aktywów finansowych (udziałów, akcji, papierów wartościowych).  

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie nie ma żadnych należności.

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie posiada zobowiązanie krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w 
wysokości 48,00 zł.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów ani przychody 
przyszłych okresów.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.
III

a. przychody statutowe WF z 2010: 7 357,68 zł.
b. 1% podatku na rzecz OPP: 1 959,00 zł.
c. odpłatna działalność statutowa: 26 782,75 zł.
d. składki członkowskie: 540,00 zł.
e. darowizny: 14 372,76 zł.
f. dotacje: 76 800,00 zł.
Razem przychody statutowe: 127 812,19 zł

IV

Koszty statutowe Stowarzyszenia ŻÓŁTY PARASOL w 2011 roku: 111 379,98 zł.

Koszty administracyjne wyniosły: 10 694,06 zł.
na które składają się:
- materiały i energia: 2 264,34 zł
- usługi obce:  1 698,24 zł.
- podatki i opłaty: 67,00 zł.
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia: 6 664,48 zł.
   
Razem (koszty statutowe + koszty administracyjne) 122 074,04 zł.

V

Stan na 01.01.2011 r.: 0,00 zł
Zwiększenia w 2011 r.: 0,00 zł
Zmniejszenia w 2011 r.: 0,00 zł
Stan na 31.12.2011 r.: 0,00 zł

VI

Gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania związane z działalnością statutową nie wystąpiły.

VII

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2012-06-11

Zarówno przychody jak i koszty zmniejszyły się w stosunku do roku 2010.

Zmniejszyły się także zgromadzone środki pieniężne. Pozostałe składniki majątku nie uległy zmianie i tak jak w 
roku 2010 ich wartość wynosi 0,00 zł.

Źródłem finansowania środków pieniężnych jest nadwyżka przychodów nad kosztami, 1% podatku otrzymany 
od osób fizycznych oraz składki członkowskie.

Druk: MPiPS


