
INFORMACJA DODATKOWA

I

1.Zasady wyceny składników majątku obowiązujące w stowarzyszeniu
Środki pracy zakupywane do działalności spółki wyceniane są wg cen nabycia oraz klasyfikowane do :
- gdy okres używalności wynosi do 1 roku :
 a) przy cenie nabycia do 1.500.- zł do materiałów
b) przy cenie od 1.500.- do 3.500.- zł do wyposażenia
c) przy cenie powyżej 3.500.- zł do środków trwałych
- gdy okres używalności wynosi powyżej 1 roku do środków trwałych z tym, że środki trwałe o wartości poniżej 
3.500.- zł są amortyzowane jednorazowo w miesiącu zakupu
2.Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników 
majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza 
się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od 
zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.
 
Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 
roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty 
uzyskania przychodów. W stosunku do środków trwałych nabytych i wprowadzonych do ewidencji przed dniem 
1 stycznia 2000 roku stosowane są stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 
1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Określają one 
wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości 
początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie 
przekazania do użytkowania.

II

Wartość księgowa środków trwałych na koniec 2011 roku     0,00
Wartości niematerialne i prawne  0,00
Zapasy    0,00
Należności  0,00
Rozliczenia międzyokresowe 0,00
Kapitał podstawowy   0,00
Kapitał zapasowy 0,00
Zobowiązania długoterminowe 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe     11.586,89
a) zobowiązania z tyt. dostaw i usług     4.026,90                                    
b) zobowiązania wobec budżetu i ZUS za XII/2011   4.349,94                                                      
c) inne       3.210,05                                                                             
Zobowiązania wobec budżetu i ZUS na dzień sporządzenia niniejszej informacji w większości zostały 
uregulowane.

Dochody przyszłych okresów 0,00
Dodatkowe dane uzupełniające:
Różnice między wynikiem bilansowym a podstawą opodatkowania: różnica pomiędzy wynikiem podatkowym a 
wyliczonym zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
Proponowany podział wyniku finansowego: Zarząd proponuje przeznaczyć zysk bilansowy na pokrycie strat z 
lat poprzednich.
Zatrudnienie: w dniu 31.12.2011 r. szkoła zatrudniała 3 osoby.
Transakcje z członkami Zarządu:w 2011 roku spółka nie prowadziła żadnych transakcji z członkami Zarządu.

III

Struktura wpływów                                                                                          
Darowizny 1% podatku   185,00
Darowizny gotówkowe     78,57

Otrzymane dotacje            173.500,98
w tym dotacja: 
URZĄD GMINY RYMAŃ       129.973,38
PUNKT PRZEDSZKOLNY      43.527,60

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2012-07-15

IV

Struktura kosztów
                 0,00     0,0% Amortyzacja
         16 602,36     10,2% Zużycia materiałów i energii
        13 651,86     8,3% Usługi obce
            337,00     0,2% Podatki i opłaty
      111 915,23 68,5% Wynagrodzenia
        20 297,45     12,4% Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
            583,37     0,4% Pozostałe koszty rodzajowe
      163 387,27     100,0% Razem
    w tym utrzymanie:
          6 996,55     4,3% Stowarzyszenia
      156 390,72     95,7% Szkoły

V

Planujemy dalsze pozyskiwanie sponsorów na bieżącą działalność statutową.

VI

Nie dotyczy.

VII

Nie przewdujemy zmian.

Druk: MPiPS


