INFORMACJA DODATKOWA
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)
Towarzystwo dla Natury i Człowieka
(nazwa jednostki)
za rok obrotowy 2010.
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 cenie nabycia pomniejszone o umorzenie.
2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w cenie nabycia
pomniejszone o umorzenie
3) długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) na dzień bilansowy, tj.: 31.12.2010 roku
nie wystąpiły
4) zapasy materiałów na dzień bilansowy, tj.: 31.12.2010 roku nie wystąpiły
5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie
wymaganej zapłaty
6) krótkoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) wyceniono na dzień bilansowy i
wykazano w bilansie w wartości nominalnej
7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie
wymaganej zapłaty
2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:
1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:
a) wartość początkowa środków trwałych:
Wyszczególnie- Wartość początk.
nie wg pozycji
na koniec roku
bilansowych
poprzedniego
Środki trwałe
razem:
z tego:
1)maszyny
ogólne
(zestaw.
komputerowy)
2)urządzenia
specjalne
(telefaks,
projektor)
3)pozostałe
(kserokop,regał)

Zwiększenia z
tytułu:
-zakupów

w zł i gr.
Zmniejszenia
wartości
początkowej

Stan na koniec
roku
obrotowego

28 242,84

28 242,84

13 551,56

13 551,56

9 421,90

9 421,90

5 269,38

5 269,38

b) umorzenie środków trwałych:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji
bilansowych
(środków
trwałych)

Dotychczasowe
umorzenie na
koniec roku
poprzedniego

Umorzenie
środków
trwałych razem:

28 242,84

28 242,84

13 551,56

13 551,56

9 421,90

9 421,90

5 269,38

5 269,38

z tego:
1)maszyny
ogólne
(zestaw.
komputerowy)
2)urządzenia
specjalne
(telefaks,
projektor)
3)pozostałe
(kserokopiarka)

Zwiększenia
Zmniejszenia
umorzeń:
umorzeń środków
-dotychczasowych
trwałych
-przejętych z
zakupów
-pozostałych

c) wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych:
Wyszczególnienie wg pozycji
bilansowych

Wartość
początkowa na
koniec roku
poprzedniego

Zwiększenia
z tytułu:
- nowych
zakupów
-inne

Zmniejszenia
wartości
niematerialnych i
prawnych

Stan na koniec
roku
obrotowego

w zł i gr.
Stan na koniec
roku
obrotowego

Wartości
niematerialne i
prawne razem:

3 746,28

3 746,28

z tego:
1)program
komputerowy

3 746,28

3 746,28

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:
Wyszczególnienie wg pozycji
bilansowych
Umorzenie
wart. niemat. i
prawnych
razem:
z tego:
1)program
komputerowy

Dotychczasowe
umorzenia na
koniec roku
poprzedniego

Zwiększenia
umorzeń

w zł i gr.
Zmniejszenia
umorzeń

Stan na koniec
roku
obrotowego

3 746,28

3 746,28

3 746,28

3 746,28

e) długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje): nie wystąpiły

2) Wartość praw wieczystego użytkownika gruntów na koniec roku: nie wystąpiły
3) Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych,
używanych na podstawie umów: nie wystąpiły
4) Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa
własności budynków i budowli na koniec roku: nie wystąpiły

3. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i
źródeł, w tym wymaganych statutem:
w zł i gr.
Przychody za rok:
Wyszczególnienie

poprzedni

obrotowy

kwota

% struktury

kwota

% struktury

485 966,58

100

293 509,70

100

97,90

292 901,70

99,79

470 809,40

96,88

283 896,70

96,72

b) działalność odpłatnej

4 941,73

1,02

9 005,00

3,07

4. Pozostałe przychody

4500,00

0,94

608,00

3,07

5715,45

1,16

0

0,21

Przychody razem:
z tego:
1. Przychody działalności
statutowej- typowe (tradycyjne)
2. Inne przychody statutowe
(tradycyjne)
z tego:
a) dotacje
b) subwencje
c) pozostałe

3. Przychody działalności
475 751,13
statutowej pożytku publicznego
z tego:
a) działalność nieodpłatnej

5. Przychody finansowe
6. Zyski nadzwyczajne

4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów
ogólnoadministracyjnych:
w zł i gr.
Koszty za rok:
Wyszczególnienie

poprzedni

obrotowy

kwota

% struktury

kwota

% struktury

478 221,69

100

288 840,42

100

2. Koszty realizacji
działalności pożytku
publicznego:

476 747,45

99,69

288 049,52

99,72

1) nieodpłatnej

472 065,26

98,71

279 105,85

96,63

4 682,19

0,98

8 943,67

3,10

680,24

0,14

348,30

0,12

Koszty razem:
z tego:
1. Koszty realizacji
poszczególnych zadań
statutowych działalności
tradycyjnej
z tego:
1)zużycie materiałów

2) odpłatnej
3. Koszty
ogólnoadministracyjne
działalności statutowej
z tego:
1)usługi obce

680,24

348,30

2)zużycie materiałów
3)wynagrodzenia
4. Pozostałe koszty
działalności statutowej

794,00

0,17

396,40

0,14

5. Koszty finansowe
działalności statutowej

0,00

0,00

46,02

0,01

6. Straty nadzwyczajne
działalności statutowej
W jednostce w roku 2010 wystąpiły koszty niepodatkowe w wysokości 396,40,00 PLN, z
czego 96,40 PLN stanowią odsetki od zobowiązań budżetowych zapłaconych po terminie.

5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki:
stan na………….. w zł i gr.
Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia
funduszu

Kwota

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku
obrotowym:
w zł i gr.
Wyszczególnienie

Kwota

1. Stan funduszu na koniec roku poprzedniego

13 900,39

2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku obrotowego

0,00

z tego z tytułu:
1) Zatwierdzony wynik roku 2008

0,00

3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku obrotowego

0,00

4. Stan funduszu na koniec roku obrotowego

13 900,39

7. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku Jednostki:
w zł i gr.
Wyszczególnienie
zobowiązań

Forma
zabezpieczenia

Zobowiązania działalności
statutowej razem:

Stan na:
koniec roku
poprzedniego

koniec roku
obrotowego

Brak

Brak

Sporządził: Magdalena Nurzyńska
dn. 14.04.2011 roku

Zarząd Jednostki:

(pieczęć jednostki)

