
INFORMACJA DODATKOWA

I

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów    
 Wyszczególnienie- Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
  
 Srodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne-wg ceny nabycia, a w bilansie wg wartości netto 
 
 Należności -w kwociej wymaganej zapłty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny; należnosci w walucie obcej 
wyraża się z zastosowaniem kursu kupna tej waluty stosowanym przez bank z którego usług korzysta Forum 
Lubelskich Organizacji Pozarządowych 
 
 Środki pieniężne - w walucie obcej w ciągu roku obrotowego wycenia się z zastosowaniem kursu kupna tej 
waluty stosowanym przez bank z którego usług korzysta Związek Stowarzyszeń w dniu jej otrzymania; na dzień 
bilansowy wycenia się po kursie średnim ustanowionym dla danej waluty przez NBP
  
 Zobowiązania-w kwocie wymaganej zapłaty; w walucie obcej po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu 
przez bank , którego usług korzysta Związek Stowarzyszeń   
 Fundusz statutowy oraz pozostałe aktywa i pasywa- wg wartości nominalnej  
         
     
 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik    
 Wyszczególnienie zmiany  Przyczyny zmiany  Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 
                                                                                                0,00       
     
 c. Informacje o  zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych    
 Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych  Nie uwzględniono w  
                                                    Bilansie  Rachunku wyników
  -

II
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a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe      
 Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody   
Przemieszczenia  Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)                                                                                                          
               0,00
 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                            
                     0,00
 3. urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                       
                  0,00
 4. środki transportu                                                                                                                                                 
                 0,00
 5. inne środki trwałe                                                   157 481,93                                      0,00                               
                   157 481,93
 Razem                                                                   157 481,93                         0,00             0,00             0,00        
     0,00                157 481,93

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja        
Nazwa grupy składników majątku                                     Stan na początek  Aktualizacja Amortyzacja Inne 
zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku    Stan na koniec 
                trwałego                                                          roku obrotowego                             za rok                        
                                                                                 obrotowego (netto)     roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)                                                                                                           
  0,00                                        0,00                 0,00                             
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                             
        0,00                                        0,00                 0,00             
3. urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                        
     0,00                                        0,00                 0,00             
4. środki transportu                                                                                                                                                  
    0,00                                        0,00                 0,00             
5. inne środki trwałe                                                          133 948,97                           12 666,78                           
          146 615,75                        23 532,96          10 866,18
Razem                                                                          133 948,97     0,00           12 666,78   0,00               0,00    
       146 615,75                        23 532,96          10 866,18

c. Grunty użytkowane wieczyście    
  Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku  Stan na koniec roku obrotowego
                                                Zwiększenia Zmniejszenia 
 Powierzchnia m2                                                                         0,00
 Wartość                                                                                         0,00

III

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów  
 Tytuły                                                                                                                                                                      
   stan na  
                                                                                                                                                  początek roku 
obrotowego koniec roku obrotowego
 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów - środki pieniężne otrzymane na realizacje zadań                             
   163 859,31          5 250,00
 „Zróbmy coś dla Nas. Wzmocnienie potencjału NGOsów”-FIO środki publiczne  
 Naliczone a niezapłacone składki członkowskie                                                                                                    
4 170,00           5 250,00
 Projekt MKL                                                                                                                                                   55 
271,43     0,00
 Projekt KAwSL                                                                                                                                                   
104 417,88     0,00  
 2. Rozliczenia międzędzyokresowe przychodów - dotacje finansujące zakup środków trwałych                            
       23 023,02 10 716,12
 Środki NBP    
 „Razem można więcej. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i operacyjnego FLOP-u”.UE Phare                
                 404,48    0,00
 „Centrum Rozwoju Lokalnego - Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego – 
Lubelszczyzna  984,10    0,00
 Akcja Człowiek                                                                                                                                                      
12 634,40 3 716,00
 Projekt MKL 4 166,70 3 166,74                        
 Projekt KAwSL 4 833,34 3 833,38  
 RAZEM  186 882,33 15 966,12  
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 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych  
 Wyszczególnienie  Rok bieżący Rok ubiegły
 Zyski nadzwyczajne - losowe  
 Zyski nadzwyczajne - pozostałe  
 Suma       0,00 0,00
 Straty nadzwyczajne - losowe  
 Straty nadzwyczajne - pozostałe  
 Suma 0,00 0,00    
 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia  
 Wyszczególnienie Wynagrodzenie  w roku 
 z tyt umów o prace  344 002,85 zł  
 z tyt umów zleceń  222 907,53 zł  
 z tyt umów o dzieło  21 883,18 zł  
 stypendia  350 242,14 zł  
 Ogółem  939 035,70 zł    
 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz 
prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d  

 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)  
 Wyszczególnienie                                           Liczba osób
 Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie  n/d    
 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość  
 a. Przychody z działalności statutowej  1 612 801,77 
 Składki brutto określone statutem 2 430,00 
 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 572 627,33 
 ROEFS 391 384,63 
 FIO 2010/2011 59 090,00 
 MKL 40 329,91 
 KAwSL 1 081 822,79     
 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego      
 Pozostałe przychody określone statutem 37 744,44 
 Darowizny osób fizycznych  34 808,15 
 Przychody działalności statutowej ogólne 2 936,29     
 b. Pozostałe przychody  12 306,90 
 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i 
prawnych  
 Przychody z likwidacji środków trwałych  
 Inne 12 306,90    
 c. Przychody finansowe     0,00 
 Cena sprzedaży akcji i udziałów  
 Odsetki od lokat, wkładów bankowych  
 Odsetki od pożyczek  
 Odsetki od posiadanych papierów wartościowych  
 Otrzymane dywidendy od akcji obcych  
 Inne przychody finansowe

IV
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a. Informacje o strukturze kosztów  
 Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 572 627,33 
 świadczenia pieniężne:                                                                         1 572 627,33 
   
 ROEFS                                                                                                    391 384,63 
 FIO 2010/2011                                                                                              59 090,00 
 MKL                                                                                                              40 329,91 
 KAwSL                                                                                                 1 081 822,79   
     
 świadczenia niepieniężne:                                                                                    0,00 
 (wyszczególnienie)  
     
 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego                    0,00 
 świadczenia pieniężne:                                                                                    0,00  
     
 świadczenia niepieniężne:                                                                                    0,00 
 (wyszczególnienie)  
     
 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych                                                    0,00 
 świadczenia pieniężne:                                                                                    0,00     
   
 świadczenia niepieniężne:                                                                                     0,00 
 (wyszczególnienie)  
     
 Koszty administracyjne:                                                                              31 445,43 
 - zużycie materiałów i energii                                                                        2 631,93 
 - usługi obce                                                                                                7 211,94 
 - podatki i opłaty                                                                                           122,96 
 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                        7 000,02 
 - amortyzacja                                                                                              12 666,78 
 - pozostałe koszty                                                                                        1 811,80 
     
 b. Pozostałe koszty 0,00 
 -wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i 
prawnych  
 -wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń 
mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego  
 Inne  
     
 c. Koszty finansowe 325,36 
 -Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe  
 -Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji  
 -Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych  
 -Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań  
 -Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy  
 Inne koszty finansowe                                                                                                                              325,36

V

Wyszczególnienie                                                                 Fundusz statutowy                            z aktualizacji 
wyceny 
1. Stan na początek roku obrotowego                                                           17 164,84  
a. zwiększenia                                                                                             1 335,16                                               
 0,00 
- z nadwyżki przychodów nad kosztami roku ubiegłego                                     1 335,16  
 inne zwiększenie    
 b. zmniejszenia                                                                                          0,00                                                       
 0,00 
 - pokrycie straty                                                                                          0,00  
 - inne zwiększenie kosztów roku 2010                                                          0,00  
 2. Stan na koniec okresu obrotowego                                                       18 500,00                                              
   0,00 
    
    
 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej   
    
 Wynik na działalności statutowej                                                               7 141,99  
 w tym:   
 Nadwyżka przychodów nad kosztami                                                       7 141,99
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Sporządzono dnia:2012-03-25

VI

Zobowiązania związane z działalnością statutową:   
 Tytuły                                                             stan na   
                                   początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 
 1. gwarancje   
 2. poręczenia   
 3. kaucje i wadia   
 4. inne zobowiązania   
 Razem                                                 0,00                       0,00
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