
  

 III. INFORMACJA DODATKOWA 
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodzin PONAD GRAN ICAMI   
 
  ul. Dominika ńska 14, 43-450 Ustro ń  

(nazwa jednostki) 
 

za rok obrotowy  2010 

I. 
 

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów  i 
pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku  
poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pa sywów: 

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   
......................................................................................................       
9)  wobec  ZUS       
......................................................................................................   
10) rezerwy na zobowiązania        
...................................................................................................... 
11) fundusze własne w:   tworzone zgodnie z obowi ązującymi 
przepisami prawa i statutem 
…………………………………………………………………………………. 
 

2. Dane uzupełniaj ące o aktywach i pasywach: 
 

1. Zmiany w ci ągu roku obrotowego warto ści środków trwałych, 
warto ści niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych  
aktywów trwałych: 

 
 

     a) środki trwałe warto ść początkowa:                                       w zł i gr. 

Wyszczególnie - 
nie wg pozycji 
bilansowych 

Warto ść 
pocz ątkowa 
na pocz ątek 

roku 
obrotowego 

Zwiększenia  
z tytułu: 

- zakupów 
- aktualizacji 
- inne 

Zmniejszenia 
warto ści 

pocz ątkowej 

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 

pocz ątek  roku 
obrotowego 

Zwiększenia  
umorze ń: 

- dotychczaso - 
wych  

- przej ętych z 
zakupów 

- pozostałych 

Zmniejszenia 
umorze ń 
środków 
trwałych 

Stan na  koniec 
roku 

obrotowego  

Umorzenie 
środków trwa- 
łych  
razem: 

    

z tego: 
1)  
2)  
3) 

    

     

c) warto ści niematerialne i prawne  - warto ść początkowa  

      w zł  gr. 

Wyszczególnie - 
nie wg pozycji 
bilansowych 

Warto ść 
pocz ątkowa 

na pocz ątek roku  
obrotowego 

    Zwiększenia  
    z tytułu:  

-nowych 
zakupów 
-inne 

Zmniejszenia 
warto ści 

niematerialnych 
i prawnych 

Stan na  koniec 
roku 

obrotowego 

Warto ści 
niematerialne i 
prawne razem: 

    

z tego: 

1) 

2) 

    

 

 

 



  

d) umorzenia warto ści niematerialnych i prawnych: 
               w zł i gr. 

Wyszczególnie - 
nie wg pozycji 
bilansowych 

Dotychczasowe 
umorzenie na 
pocz ątek roku 
obrotowego 

Zwiększenia 
umorze ń 

Zmniejszenia 
umorze ń 

Stan na  koniec 
roku 

obrotowego 

Umorzenie 
warto ści 
niematerialnych 
i prawnych 
razem: 

    

z tego: 

1) 

    

 

3. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym       

wymaganych statutem: 

                  w zł i gr 

Wyszczególnienie 

Przychody  za rok: 2010 

poprzedni obrotowy 

kwota %  struk - 
tury kwota % struk - 

tury 

Przychody razem 10 674,24 100% 87 649,80 100% 

z tego: 
1)  Przychody działalności statutowej – 

typowe 
10 658,25 99,85% 47 680,91 54,41%

2)  Inne przychody statutowe 

w tym: 
1) dotacje 

       0,00         0,00 15 000,00
 
    17,14% 

2) przychody OPP  1% 
        0,00         0,00 24 480,74

    
    27,93% 

3)  Pozostałe przychody           
          0,00 

 

 
          0,00 300,00

 
      0,34% 

4)  Przychody finansowe 
15,99 0,15% 188,15 0,18%

5)  Zyski nadzwyczajne   

 

 



  

4. Struktura kosztów działalno ści statutowej okre ślonych statutem oraz 

kosztów ogólno administracyjnych           

    

Wyszczególnienie 

Koszty   za rok: 2010 

poprzedni obrotowy 

kwota %  struk - 
tury kwota %  struk - 

tury 

Koszty razem 6 152,39  100% 83 941,89 100% 

z tego: 
1. Koszty realizacji poszczególnych 

zadań statutowych 
6 152,39 100,00% 80 974,99 96,47% 

z tego: 
1) koszty realizacji OPP 1% 

0,00 0,00%  24 480,74 29,16% 

2) zużycie materiałów 2 280,86 37,07% 25 414,05 30,28% 

3) wynagrodzenia 0,00 0,00% 5 150,00 6,14% 

     

 
4) usługi obce 938,57 15,26% 7 182,58       8,56% 

5) podróże służbowe 0,00 0,00% 0,00 0,00%
6) pozostałe koszty 2 932,46 47,67% 18 747,62      22,33% 

2.  Koszty ogólno administracyjne  0,00 0,00% 2 966,90 3,53% 

z tego: 
1) amortyzacja 

0,00 0,00% 300,00 0,36% 

2) zużycie materiałów 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

3) zużycie energii 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

4) podatki i opłaty 0,00 0,00% 175,64 0,20% 

5) usługi obce 0,00 0,00% 2 491,26 2,97% 

3. Pozostałe koszty (operacyjne) 
działalno ści statutowej 

    

4. Koszty finansowe działalno ści 
statutowej 

    

5. Straty nadzwyczajne działalno ści 
statutowej 

    

 

        Ustroń  25.03.2011          PREZES ZARZĄDU 
(miejsce i data sporządzenia)  .................................................. 

  (imię i nazwisko – podpis ) 

(imię, nazwisko  i podpis osoby   



  

sporządzającej) 

 
(pieczęć firmowa) 


