
INFORMACJA DODATKOWA

I

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
- 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  Stan na koniec roku 
obrotowego 
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)       
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej      
3. urządzenia techniczne i maszyny      
4. środki transportu       
5. inne środki trwałe                                            157 481,93                                      157 481,93 
Razem                                                            157 481,93                                             157 481,93 

         
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja        
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrot  Amortyzacja za rok Stan na koniec 
roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto) Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)      
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej      
3. urządzenia techniczne i maszyny      
4. środki transportu             
5. inne środki trwałe                                 152 481,73                 1 999,92                   154 481,65                           
        5 000,20                                                  3 000,28
Razem                                                 152 481,73                        1 999,92                154 481,65                           
        5 000,20                                                  3 000,28

c. Grunty użytkowane wieczyście    
Stan na początek roku obrotowego  Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia m2            0,00
Wartość                            0,00

d.  Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy    
Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku  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                                            0,00
Razem                                                                                 0,00

e. Wartości niematerialne i prawne    
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego  Stan na koniec roku 
obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne         5 461,82                                   5 461,82
Razem                                                         5 461,82                                                 5 461,82

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja        
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego  Stan na koniec roku 
obrotowego 
1. Inne wartości niematerialne i prawne 5 461,82                                    5 461,82  
Razem                                                 5 461,82                                                         5 461,82                            

g. Inwestycje długoterminowe    
Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego
1. Nieruchomości                                                           
2. Wartości niematerialne i prawne      
3. Długoterminowe aktywa finansowe                   
a. udziały i akcje      
b. inne papiery wartościowe    
c. udzielone pożyczki    
d. inne długoterminowe aktywa finansowe    
4. Inne długoterminowe inwestycje 
Razem                                                         0,00
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Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość  

a. Przychody z działalności statutowej  1 780 026,81 
Składki brutto określone statutem 2 810,00 
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 724 925,21 
ROEFS 379 340,27 
SWEES 333 611,17 
UM 7 500,00 
ANO 244 976,17 
EN 349 583,86 
CIP 284 215,00 
LAJK 125 698,74 
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 10 700,98 
Pozostałe przychody określone statutem 41 590,62 
Darowizny osób fizycznych  41 437,32 
Przychody działalności statutowej ogólne 0,00
Przychody 1% opp 153,30

b. Pozostałe przychody 1 999,92
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i 
prawnych 
Przychody z likwidacji środków trwałych 
Inne 1 999,92

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 0
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a. Informacje o strukturze kosztów 
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 680 385,66
świadczenia pieniężne: 1 669 631,97
ROEFS 380 934,48
SWEES 336 167,81
UM 7 500,05
ANO 228 201,57
EN 316 225,34
CIP 284 215,00
LAJK 116 387,72
  
  
świadczenia niepieniężne: 0,00
(wyszczególnienie) 
  
  
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 10 753,69
świadczenia pieniężne: 10 753,69
  10 753,69
  
świadczenia niepieniężne: 0,00
(wyszczególnienie) 
 
 
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 20 741,28
świadczenia pieniężne: 20 741,28
nadwyżka kosztów na d przychodami roku 2012 20 741,28
  
  
świadczenia niepieniężne: 0,00
(wyszczególnienie) 
 
  
Koszty administracyjne: 73 802,79
- zużycie materiałów i energii 4 098,98
- usługi obce 36 186,85
- podatki i opłaty 0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 28 544,78
- amortyzacja 1 999,92
- pozostałe koszty 2 972,26
  
  
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 189,00
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 189
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Sporządzono dnia:2014-03-20

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego     
Wyszczególnienie Funduszy
statutowy z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego 20 000,00 
a. zwiększenia 0,00 0,00
- znadwyżki przychodów nad kosztami roku ubiegłego 0,00 
inne zwiększenie   
b. zmniejszenia 0,00 0,00
- pokrycie straty 0,00 
- inne zwiększenie  0,00 
2. Stan na koniec okresu obrotowego 20 000,00 0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej  
Wynik na działalności statutowej 6 908,00 
w tym:  
Nadwyżka przychodów nad kosztami 6 908,00

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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