
za rok obrotowy  2009

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 zakupu 

pomniejszone o amortyzację

3. Długoterminowe aktywa finasowe 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: 

……………………………………………………………………………………………………………………….

9. …………………………………………………………………………………………………………………..

10. …………………………………………………………………………………………………………………..

( załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat )

III. Informacja dodatkowa

Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa :DAJMY 

DZIECIOM NADZIEJĘ"

8. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w 

roku obrotowym zgodnie z dokumntacją przyjetych zasad rachunkowych.



2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

1) Zmiany w ciagu roku obrotowego wartości środków trwałych,

wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych

aktywów trwałych:

a) środki trwałe wartość poczatkowa:                                           w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji 

bilansowych

wartośc 

początkowa na 

początek roku 

obrotowego

Zwiekszenia             

z tytułu :                      

-zakupów,                     

-aktualizacji,                 

- inne

Zmiejszenia 

wartości 

początkowej

stan na 

koniec roku 

obrotowego

Środki trwałe razem                      

z tego : 10 181.99 0.00 4 085.32 6 096.67

1) Budynki 0.00

2) Urządzenia techniczne 10 181.99 4 085.32 6 096.67

3) Środki Transportu 0.00

4) Pozostałe środki 0.00

b) umorzenia środków trwałych : w zł i gr .

Wyszczególnienie wg pozycji 

bilansowych                                     

( środków trwałych)

Dotychczasowe 

umorzenie na 

początek roku 

obrotowego

Zwiekszenia             

umorzeń :                      

-dotychczasowych,                     

-przejętych z 

zakupów,                        

- pozostałych

Zmiejszenia 

umorzeń 

środków 

trwałych

stan na 

koniec roku 

obrotowego

Środki trwałe razem                      

z tego : 3 981.99 103.33 0.00 4 085.32

1) Budynki 0.00 0.00

2) Urządzenia techniczne 3 981.99 103.33 4 085.32

3) Środki Transportu 0.00

4) Pozostałe środki 0.00 0.00



3. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej 

rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem:

w zł i gr.

kwota % struktury kwota % struktury

88 622.34 100 92 200.43 100

1 Przychody działalności 

statutowej -typowej               

( tradycyjnej)

2. Inne przychody 

statutowe (tradycyjne)             

z tego :

3 000.00 3.4% 10 000.00 10.9%

a) dotacje              3 000.00 3.4% 10 000.00 10.9%

b) subwencje

c) pozostałe

3. Pozostałe przychody

4. Przychody finansowe 122.91 0.1% 177.73 0.2%

5 Zysk różnica 

zwiększająca przychody 

danego roku

18 520.46 20.9% 54 049.52 58.6%

4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz

kosztów ogólnoadministracyjnych.

w zł i gr.

30.3%

Wyszczególnienie

Przychody za rok

poprzedni 2008 Obrotowy 2009

Przychody razem                   

z tego:

75.6%66 978.97 27 973.18



kwota % struktury kwota % struktury

34 572.82 100.0 56 187.58 100.0

1 Koszty realizacji 

poszczególnych zadań 

statutowych działalności 

tradycyjnej z tego :             

1) Imprezy okolicznościowe 31 989.70 92.5 19 624.87 34.9

2) pozostałe koszty 32 956.37 58.7

3. Koszty 

ogólnoadministracyjne 

działalności satutowej z tego :

2 583.12 7.5 3 606.34 6.4

1) Wynagrodzenia 1 750.00 3.1

2) Narzuty ZUS

3) Usługi obce 676.26 2.0 555.91 1.0

4) Podróże służbowe

5) Zużycie materiałów 198.33 0.4

6) Amortyzacja 966.26 2.8 0.0

7) Pozostałe koszty 940.60 2.7 1 102.10 2.0

Podpis Członków Zarządu

…………………………….

imię, nazwisko i podpis osoby

sporządzającej

Obrotowy  2009

93.6

Koszty razem                                

z tego:

31 989.70 92.5 52 581.24

Wyszczególnienie

Koszty za rok 

Obrotowy  2008

(   pieczęć Koła    )


