
INFORMACJA DODATKOWA

I

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.
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.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2012 oraz porównywalne dane 
finansowe za rok obrotowy 2011.

II

1.Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 
oraz trwałych lokat finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększania z 
tytułu :przeceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszania oraz stan na koniec roku obrotowego , 
a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji
(umorzenia).
Nie dotyczy
2.Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.
Nie występują
3.Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych , używanych na podstawie 
umów najmu, dzierżawy lub innych umów .
Nie występują
4.Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności
budynków i budowli .
Nie występują
5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanej akcji, 
w tym uprzywilejowanych.
Nie dotyczy.
6.Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszów) 
zapasowych i rezerwowych.
Nie dotyczy
7.Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.
Zgodnie z prowadzoną działalnością w zakresie pomocy społecznej strata będzie pokryta z funduszu 
statutowego Stowarzyszenia.
8.Dane o stanie rezerw wg. celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu , 
rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności.
Nie występują
9.Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym , na dzień bilansowy , przewidywanym umową 
okresie spłaty
Nie występują
10.Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów.
Nie występują
11.Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki( ze wskazaniem ich rodzaju)
Nie występują
12.Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, a także 
wekslowe.
Nie występują.

III

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2013-03-19

a) Przychody działalności statutowej:      27 099,64
-składki brutto określone statutem          910,00
-darowizny                                             11 127,60
-dotacje                                             10 300,00 
-przychody ze sprzedaży wyrobów            4 233,10
-nadwyżka przychodów roku ubiegłego         528,94

IV

a) Koszty realizacji zadań statutowych :   21 035,09
b) Koszty administracyjne:                       4 440,57
- zużycie materiałów                                2 760,09 
- usługi obce                                              232,88
- pozostałe                                              1 447,60

V

W 2012 roku nie nastąpiła zmiana wielkości funduszu statutowego.

VI

W 2012 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń. 

VII

w roku 2013 przewidywane jest pozyskanie większej kwoty środków finansowych z 1% oraz otrzymanie dotacji 
na zrealizowanie celów statutowych.

Druk: MPiPS


