
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2009r. 
 

   
 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno  

 
1. METODY WYCENY I SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 
 
1.1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania sprawozdania 

finansowego.  
 
Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów zostały zapisane we wstępie do  
sprawozdania finansowego.  
 
1.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie-

uwzględnionych w bilansie i w rachunku zysków i strat. 
 
Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia, których nie uwzględniono  
w bilansie i rachunku zysków i strat. 
 
1.3. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawoz-

daniu finansowym roku obrotowego. 
 
W sprawozdaniu finansowym bieżącego roku obrotowego nie ujęto znaczących zdarzeń doty-
czących lat ubiegłych. 
 
2. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU 
 
2.1. Zestawienie syntetyczne stanu i ruchu rzeczowego majątku trwałego 
 

Zmiany Grupa Wyszczególnienie Stan na początek 
roku 2009 Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na koniec 
roku 2009 

3-6 URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY    
 a) wartość brutto 25 831,20 6 222,00 - 32 053,20 
 b) dotychczasowe umorzenie 8 745,61 1 994,56 - 10 740,17 
 c) wartość netto 17 085,59 4 227,44 0,00 21 313,03 
8 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE    
 a) wartość brutto 2 070,00 9 997,90 - 12 067,90 
 b) dotychczasowe umorzenie 2 070,00 1 166,42 - 3 236,42 
 c) wartość netto 0,00 8 831,48 - 8 831,48 

 
 Ogółem środki trwałe 27 901,20 16 219,90 - 44 121,10 

 Dotychczasowe umorzenie 10 815,61 3 160,98 - 13 976,59 
 Wartość netto 17 085,59  13 058,92 0,00 30 144,51 
 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 
 a) wartość brutto 0,00 613,05 - 613,05 
 b) dotychczasowe umorzenie 0,00 613,05 - 613,05 
 c) wartość netto 0,00 0,00 - 0,00 

 
2.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście. 
 
Nie dotyczy, Stowarzyszenie nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu. 
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2.3. Wykaz środków trwałych używanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych. 

 
Nie dotyczy, Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy i innych. 
 
2.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego  

z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 
 

Stowarzyszenie nie posiada takich zobowiązań. 
 
2.5. Fundusz statutowy w 2009 r. 
 
W 2009 roku fundusz statutowy Stowarzyszenia w porównaniu do 2008 r. wzrósł o kwotę 
nadwyżki przychodów nad kosztami z 2008r. w wysokości 18 339,79 zł i wyniósł 19 828,16 
zł.  
 
2.6. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy 

kapitałów (funduszów) zapasowych i rezerwowych. 
 

W roku 2009 Stowarzyszenie nie posiadało funduszu zapasowego i funduszu  
z aktualizacji wyceny środków trwałych. 
 
2.7. Propozycje, co do sposobu podziału zysku (pokrycia straty) za rok obrotowy. 

 
Nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 2 805,78 zł proponuje się przeznaczyć na 
zwiększenie funduszu statutowego.  
 
2.8. Rezerwy 2009. 
 
W 2009 roku w Stowarzyszeniu nie utworzono rezerw. 
 
2.9. Zobowiązania długoterminowe 2009. 
 
Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w bilansie za 2009 r. 
 
2.10. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. 

 
W bilansie za 2009 nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów. 
 
2.11. Rozliczenia międzyokresowe przychodów. 
 
W bilansie za 2009 rozliczenia międzyokresowe przychodów wystąpiły w kwocie 8.831,48 zł 
są to nie ujęte przychody w rachunku wyników za 2009r. z otrzymanej dotacji na realizację 
projektu „Dębno równa do najlepszych”. Kwota ta stanowi równowartość niezamortyzowanej 
części wartości brutto środka trwałego w całości sfinansowanego z dotacji. Kwota ta będzie 
rozliczana w kolejnych okresach sprawozdawczych proporcjonalnie do zaliczanych w koszty 
odpisów amortyzacyjnych. 
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3. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O PRZYCHODACH I KOSZTACH ORAZ WYNIKU 
FINANSOWYM. 

 
3.1.Informacja o strukturze przychodów w 2009 r. – źródła i wysokość 
 

   
2008r. 2009r. zmiana  Wyszczególnienie 
kwota kwota  

Przychody   

 
a) z działalności statutowej 397 963,23 

 
424 289,82 + 26 326,59

 
- składki brutto określone statutem 760,00 

 
1 500,00 + 740,00

 
- darowizny pieniężne 43 017,23 

 
45 868,30 

 
+ 2 851,07

 
- dotacje 354 186,00 

 
376 921,52 + 22 735,52

 
c) przychody finansowe 14,83 

 
18,44 + 3,61

 
d) pozostałe przychody operacyjne 201,29 

 
 

0 0
 
Razem 398 179,35 

 
424 308,26 + 26 128,91

 
Na kwotę dotacji 376.921,52 zł składają się następujące dotacje: 
- dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie w wysokości 248.878,00 zł 
- dotacja na realizację projektu „Dębno równa do najlepszych” w wysokości 131.625,00 zł  
(z dotacji tej został sfinansowany środek trwały na wartość brutto 9.997,90 zł, który w części 
został zamortyzowany w 2009r. metodą liniową – amortyzacja wyniosła 1.166,42- w związku 
z tym różnica wartości w kwocie 8.831.48 zł została do rozliczenia w czasie i przeniesiona do 
rozliczeń międzyokresowych przychodów); 
- dotacja na realizację programu „Od maluczkich do sędziwych „ c.d.n. w kwocie 5.250,00 zł  
 
3.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych (umo-

rzeniowych). 
 
Nieplanowane odpisy amortyzacyjne nie wystąpiły w roku obrotowym. 
 
3.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 

3 ustawy. 
 
Odpisy aktualizujące wartość zapasów nie wystąpiły w Stowarzyszeniu w roku obrotowym. 
 
3.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku 

obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym. 
 
Nie dotyczy. 
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3.5.Informacja o strukturze kosztów i zmianie w 2009r. 
 
Lp. Treść  2008r. 2009r. Zmiana  

I. Koszty realizacji działalności statutowej 367 111,75 409 593,67 + 42 481,92 

  II. Koszty administracyjne 12 727,81 11 908,81 - 819,00 

1. Amortyzacja 8 745,61 3 774,03 - 4 971,58 

2. Zużycie materiałów i energii 403,00 116,03 - 286,97 

3. Usługi obce 883,80 6 434,35 + 5 550,55 

4. Podatki i opłaty 520,00 90,00 - 430,00 

5. Wynagrodzenia 1 460,00 - - 1 460,00 

6. Świadczenia na rzecz pracowników - - - 

7. Pozostałe koszty 715,40 1 494,40 + 779,00 

 Razem 379 839,56 421 502,48 +41 662,92 

 
3.6. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe. 
 
Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły w Stowarzyszeniu w 2009 r. 
 
3.7. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych. 
 
Nie dotyczy. 
 
4. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO SPRAWOZDANIA 

Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH. 
 
Nie dotyczy, gdyż Stowarzyszenie nie sporządza sprawozdania z przepływu środków  
pieniężnych. 
 
5. WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA NIE PODLEGAJĄCE KONSOLIDACJI ORAZ 

INFORMACJE O PRACOWNIKACH I ORGANACH KIEROWNICZYCH JED-
NOSTKI. 

 
5.1. Wspólne przedsięwzięcia nie wystąpiły w bieżącym roku obrotowym. 
 
5.2. Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników na podstawie umów o pracę w 2009 r. 
 
5.3. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu  

i organów nadzorczych.  
 
Członkowie zarządu i organów nadzorczych nie pobierali wynagrodzenia w 2009 r. 
 
5.4. Pożyczki udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych. 
 
Nie udzielono pożyczek członkom zarządu ani członkom organów nadzorczych. 
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5.5. Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krew-
nymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu 
opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach 
nadzorczych jednostki lub spółkami, w których są znaczącymi udziałowcami (ak-
cjonariuszami) lub wspólnikami. 

   
Transakcje takie nie wystąpiły. 
 
Dębno, dnia 26-03-2010r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
           
                    Biuro Rachunkowe BILANS                          Zarząd Stowarzyszenia 
                          Krzysztof Stadnik 
                          37-220 Kańczuga 
                     ul. Wincentego Witosa 4/32 


