Stowarzyszenie „Dlatego Warto"
ul. Fabryczna 9A
18-400 Łomża
NIP: 718-211-58-17
INFORMACJA DODATKOWA

1. Informacje porządkowe
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia „Dlatego Warto" z siedzibą w 18-400 Łomża, ul. Fabryczna
9a zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi
działalności gospodarczej.
2. Prezentacja sprawozdań finansowych
Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011. Sprawozdanie finansowe
zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości,
obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie
istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
Stowarzyszenie w 2011 roku nie prowadziło działalności gospodarczej, w związku z tym sprawozdanie
sporządzono zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia w formie uproszczonej.
3. Porównywalność danych
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2011 oraz porównywalne dane
finansowe za rok obrotowy 2010.
4. Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości
określonych ustawą o rachunkowości oraz odrębnych przepisów regulujących zasady gospodarki
finansowej stowarzyszenia.
Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie w formie uproszczonej określonej przepisami Rozporządzenia
Ministra Finansów dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.
Wynik finansowy stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej
rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne z zasadami memoriału i współmierności
przychodów i kosztów.
5.

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów
określonych statutem
a) Przychody działalności statutowej:
- składki brutto określone statutem
- darowizny
- dotacje

5 051,00
750.00
2 301,00
2 000,00

6. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem
oraz o strukturze kosztów administracyjnych
a) Koszty realizacji zadań statutowych: 4 289,00
b) Koszty administracyjne:
233,06
- zużycie materiałów
174,21
- usługi obce
58,85
7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
W 2011 roku nie nastąpiła zmiana wielkości funduszu statutowego.
8. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową
W 2011 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń.
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