INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 r.
sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr l
ustawy o rachunkowości
Rozdział I :
I.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.1. Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz upowszechniania Kultury osób Niepełnosprawnych
„Widnokrąg” Organizacja Pożytku Publicznego

Siedziba :
Wrocław
Adres :
ul. Powstańców Śląskich 141 /8
Statystyczny numer REGON :932996819
Identyfikacyjny numer : NIP 899-250-49-13
1.2. Forma prawna.
Stowarzyszenie powstało na mocy statusu i prowadzi działalność jako Organizacja
Pożytku Publicznego wpisanej w Księdze Rejestrowej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia
Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000203930. Stowarzyszenie powstało w 2004 roku .
1.3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2008 do 31-12-2008 r.
1.4. Zakres prowadzenia działalności .
Stowarzyszenie działa na terenie Polski . Czas trwania działalności Stowarzyszenia jest
nieograniczony.
1.5. Przedmiot działania Stowarzyszenia
Stowarzyszenie prowadzi przede wszystkim działalność związaną z upowszechniania
Kultury osób Niepełnosprawnych

PKD 91 33 Z
1.6. Dane o nadzorze
Organem sprawującym nadzór jest Prezydent Miasta Wrocławia. Organem uprawnionym do
reprezentacji podmiotu jest zarząd.

1.7. Dane dotyczące zarządzających.
Jednostka była zarządzana przez Prezesa Zarządu Pana Leszka Kopeć
1.8. Wskazania, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności statutowej przez :
Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz upowszechniania Kultury osób Niepełnosprawnych
„Widnokrąg” Organizacja Pożytku Publicznego

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie
kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

1.9.Omówienie przyjętych zasad rachunkowości i stosowanych metod wyceny
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdanie finansowe
za rok 2008 są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. ze
zmianami, zwaną dalej ustawą która określa między innymi zasady
rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania
zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
a) Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
wycenia się wg cen nabycia.
Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,- zł wprowadza się do ewidencji
ilościowo-wartościowej i amortyzuje się zgodnie z planem amortyzacji.

KONTO 010
ŚRODKI TRWAŁE I WYPOSAŻENIE 2008
Nazwa konta
Lp. Środki Trwałe
1 Sprzęt Yamaha

5 199,99

wartość
bilansowa
5 199,99

5 199,99

5 199,00

wartość

konto

razem

umorzenie
konto

b) Materiały wycenia się wg cen zakupu.
Materiały zakupywane są w ilościach niezbędnych do bieżącego zużycia.
W związku z czym zakupione materiały odnosi się bezpośrednio po zakupie
w ciężar kosztów.
c) Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
e) Kapitały (fundusze) wycenia się wg wartości nominalnej.
II.Dodatkowe informacje i objaśnienia
II.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i
wartości niematerialnych i prawnych.
Bilans otwarcia :

5 199,99

Zakup :

0

Amortyzacja:

0

Sprzedaż :

0,00

Bilans zamknięcia

5 199,99

II.2 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności
budynków i budowli.
Nie wystąpiły .
II.3.Dane o strukturze funduszy własnych .

Lp.
1

KONTO

801 Fundusze własne

nr konta

Nazwa konta

801-1

WN

MA

Fundusz statutowy

8 811,40

Razem

8 811,40

11.4. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty
Wynik netto roku obrotowego zasili dochody roku nastepnego.
11.5. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego jak i rezerwy na
świadczenia emerytalne i podobne nie wystąpiły.

II.6. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,
przewidywanym umową okresie spłaty.
Struktura zobowiązań_______________________Stan na 31-12-2008
- zobowiązania do l roku
Zobowiązania powyżej l roku - nie występują.

2 094,00 zł

II. 7. Czynne i bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów oraz przychodów przyszłych
okresów. Nie wystąpiły

11.8. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę
gwarancje i poręczenia, także weksle.
Nie występują.
11.9. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku.
Nie występują.
III. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
111.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport)
przychodów ze sprzedaży towarów i produktów.
Struktura sprzedaży :
KONTO
700

Lp.

nr konta

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTWOEJ

Nazwa konta

1

700

Przychody ze sprzedaży

2

762

Dotacje subwencje

WN

MA

razem

6 111,47
151 209,16

157 320,63

111.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
Na stanie magazynowym nie stwierdzono zapasów, których wartość podlegałaby
aktualizacji, ze wzglądu na możliwości ich odsprzedaży.
111.3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w
roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.
W roku obrotowym nie zaniechano żadnej działalności. Nie planuje się także
zaniechania w roku następnym.
111.4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.
Rozliczenie wyniku finansowego za 2008 r. przedstawia się następująco

- Przychody ogółem

157 320,63 zł

- Koszty ogółem

156 785,09 zł

- Zysk brutto
- Podatek dochodowy

535,54 zł
0,00 zł

Struktura kosztów niestanowiących kosztów
uzyskania przychodu.

Lp.

nr konta

Nazwa konta

WN

MA

1

411

Zużycie materiałów i usług

78 351,41

2

431

Umowy zlecenia i dzieło

76 094,00

3

450

Podatki i opłaty

2 348,49

156 793,90
III.5. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach
rodzajowych.
Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
III.6 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na
własne potrzeby.
Koszty nie wystąpiły.
111.7. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i
pozostałe.
Nie wystąpiły
111.8. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach
nadzwyczajnych Nie wystąpił.
IV. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków
pieniężnych.
Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych jednostka nie sporządza.
V. Informac.ja o sprawach osobowych
W 2008 roku zawierane były umowy o dzieło i zlecenia .

VI. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w
sprawozdaniu finansowym
Nie wystąpiły .
VII Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku
obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
Z dniem 01-01-2008 stowarzyszenie nie dokonało żadnych istotnych zmian w stosunku
do
poprzedniego okresu obrotowego, które miałyby istotny wpływ na wynik
finansowy bieżącego okresu obrotowego.
VIII. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i
wyceny.
W 2008 r. nie zmieniono metod wyceny.
IX.Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
Informacje zostały przedstawione w załączniku .

Powyższa informacja została sporządzona w oparciu o księgi
handlowe, bilans oraz rachunek zysków i strat za 2008 r.

