
INFORMACJA DODATKOWA

I

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FORUM LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH        
          
  Informacja dodatkowa za 2012 r.        
          
          
          
1  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      
          
          
          
          
1  b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik        
  Wyszczególnienie zmiany  Przyczyny zmiany  Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami     
     0,00      
          
          
          
1  c. Informacje o  zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych        
  Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych  Nie uwzględniono w      
     Bilansie  Rachunku wyników    
          
          
          
          
2  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  
          
          
2  b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja        
  Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za 
rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto) 
Stan na koniec 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 146 615,75  5 865,98   152 481,73 10 866,18 5 000,20
  Razem 146 615,75 0,00 5 865,98 0,00 0,00 152 481,73 10 866,18 5 000,20
          
          
2  c. Grunty użytkowane wieczyście        
   Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku  Stan na koniec roku obrotowego    
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    Zwiększenia Zmniejszenia     
  Powierzchnia m2    0,00    
  Wartość    0,00    
          
          
2  d.  Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy        
   Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku  Stan na koniec roku obrotowego    
    Zwiększenia Zmniejszenia     
  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    0,00    
  Razem 0,00 0,00 0,00 0,00    
          
          
2  e. Wartości niematerialne i prawne        
  Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na 
koniec roku obrotowego    
  1. Inne wartości niematerialne i prawne 5 461,82
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