
INFORMACJA DODATKOWA

I

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do 
roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:
1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: 
.............................................
......................................................................................................
2)środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w               bilansie w:     cenach nabycia 
......................................................................................................
3) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: 
.............................................
......................................................................................................
4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:    
......................................................................................................
5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:  
......................................................................................................
6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy  i wykazano w bilansie: 
................................................
......................................................................................................
7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: 
........................................................................................
8)  wobec Urzędu Skarbowego PIT-4         0,00 
......................................................................................................       9)  wobec  ZUS                      DRA          
0,00      
......................................................................................................   10) rezerwy na zobowiązania         0,00
......................................................................................................
11) fundusze własne w:   tworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i statutem
………………………………………………………………………………….

II

Druk: MPiPS



1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 
długoterminowych aktywów trwałych:

     a) środki trwałe wartość początkowa:                                       w zł i gr.
Wyszczególnie - nie wg pozycji bilansowych Wartość
początkowa
na początek roku
obrotowego Zwiększenia
z tytułu:
- zakupów
- aktualizacji
- inne Zmniejszenia wartości początkowej Stan na  koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:    
z tego:
1) 

2) 

    
     

b)  umorzenia środków trwałych :                                               w zł i gr.
Wyszczególnie - nie wg pozycji bilansowych
(środków trwałych) Dotychczasowe  umorzenie na początek  roku obrotowego Zwiększenia
umorzeń:
- dotychczaso - wych 
- przejętych z zakupów
- pozostałych Zmniejszenia
umorzeń środków trwałych Stan na  koniec roku obrotowego 
Umorzenie środków trwa- łych 
razem:    
z tego:
1) 
2) 
3)    
    
c) wartości niematerialne i prawne  - wartość początkowa 
      w zł  gr.
Wyszczególnie - nie wg pozycji bilansowych ć
Wartość
początkowa
na początek roku
obrotowego     Zwiększenia
    z tytułu: 
-nowych zakupów
-inne Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych Stan na  koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem:    
z tego:
1)
2)    

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:
               w zł i gr.
Wyszczególnie - nie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego 
Zwiększenia umorzeń Zmniejszenia umorzeń Stan na  koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem:    
z tego:
1)    
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Sporządzono dnia:2013-07-13

Przychody razem                                                                    107 299,12 100%
z tego:
1)  Przychody działalności statutowej – typowe                          48 555,04     45,22 %
2)  Inne przychody statutowe
w tym:
1) dotacje                                                                              15 000,00    13,98 %
2) przychody OPP  1%                                                            43 572,94     40,61%
3)  Pozostałe przychody
4)  Przychody finansowe                                                          171,14        0,16%
5)  Zyski nadzwyczajne
   

IV

Koszty razem                                                                                                    96 769,59                        100%
z tego:
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych
z tego:
1) koszty realizacji OPP 1%                                                                                39 851,41                        41,18%
2) zużycie materiałów                                                                                        9 726,03                          10,05%
3) wynagrodzenia                                                                                              11 814,21                        12,21%
4) usługi obce                                                                                                    7 572,03                         7,82%
5) podróże służbowe
6) pozostałe koszty                                                                                            24 371,31                       25,19%
2.  Koszty ogólno administracyjne                                                                        3 434,60                        3,55%
z tego:
1) amortyzacja
2) zużycie materiałów
3) zużycie energii
4) podatki i opłaty                                                                                              30,00                             0,03%
5) usługi obce                                                                                                    3 404,60                         3,52%
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej                   
4. Koszty finansowe działalności statutowej
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej
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