Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
za 2011 rok
Sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Niewidomych Okręg Małopolski za rok 2011
zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ( tekst
pierwotny: Dz.U. z 1994r. Nr.121 poz. 591, tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z
późn. zmianami ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada
2001r. w spawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących
spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej( Dz. U. Nr 137, poz. 1539
ze zm.).
Zgodnie z w/w Rozporządzeniem informujemy, Ŝe:
1. Stowarzyszenie prowadzi wycenę rzeczowych składników majątku trwałego w cenie
nabycia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazano w bilansie w
wartości księgowej netto.
Aktywa i pasywa bilansu za rok 2011 zamykają się sumą bilansową w wysokości:
189 911,92 zł.
3. Działalność okręgu w okresie objętym sprawozdaniem finansowym była finansowana
z następujących źródeł:
- składki członkowskie określone Statutem
- dotacje subwencje ( PFRON, PCPR, MOPS, Urzędy Miast i Gmin)
- wpłaty 1% OPP
- inne przychody wykazane w rachunku wyników
4. Przychody wykazane w rachunku wyników zamykają się łączną kwotą : 1 080 893,47 zł.
5. Koszty wykazane w rachunku wyników zamykają się łączną kwotą: 1 035 444,22 zł .
6. NadwyŜka przychodów nad kosztami za rok 2011 wynosi : 45 449,25 zł , po zatwierdzeniu
rocznego sprawozdania finansowego zwiększy przychody roku następnego.
7. W roku obrotowym 2011 stowarzyszenie nie udzieliło Ŝadnych gwarancji, poręczeń i
innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Kraków, 31.03.2012r.

…………..……………………….
podpisy

Wypełnia jednostka posiadająca status organizacji poŜytku publicznego
Kwoty za rok obrotowy 2011

A. Przychody działalności statutowej
I. Składki brutto określone statutem
II. Inne przychody określone statutem

1 061 260,77 zł
112125,65 zł
949 135,12 zł

B. Koszty realizacji zadań statutowych

872 628,39 zł

C. Wynik finansowy działalności statutowej
(dodatni lub ujemny)

188 632,38 zł

D. Przychody działalności poŜytku publicznego

0

I. Przychody działalności odpłatnej
II. Przychody działalności nieodpłatnej

0
0

E. Koszty realizacji zadań poŜytku publicznego

0

I. Przychody działalności odpłatnej
II. Przychody działalności nieodpłatnej

0
0

F. Wynik finansowy działalności poŜytku publicznego
(dodatni lub ujemny D-E )

0

Jednostka posiada status organizacji poŜytku publicznego od dnia 07.10.2004r.

Kraków, dnia 31.03.2012r.
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