
INFORMACJA DODATKOWA

I

Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w 
stosunku do roku poprzedniego:

Metody wyceny aktywów i pasywów:
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - cena nabycia lub koszt wytworzenia lub wartość 
przeszacowana (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub 
umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Inwestycje krótkoterminowe – cena (wartość) rynkowa lub cena nabycia zależnie od tego, która z nich jest 
niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości 
godziwej.
3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od cen ich 
sprzedaży netto na dzień bilansowy.
4. Należności - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
5. Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.
6. Rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
7. Fundusze i kapitały, pozostałe aktywa i pasywa - wartość nominalna.

II

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

Sumy bilansowe Aktywów i Pasywów na początek i koniec roku obrotowego kształtowały się odpowiednio:
stan na 01.01.2011 - 25 846,50 zł
stan na 31.12.2011 - 13 811.14 zł.
Z uwagi na brak w jednostce aktywów trwałych, wartość sum bilansowych w aktywach prezentuje Pozycja B. 
"Aktywa obrotowe", zaś w pasywach Pozycja A.III. "Wyik finansowy roku obrotowego" i Pozycja B.II. 
"Zobowiązania krótkoterminowe".
Sumy bilansowe są w znacznej mierze zalezne od terminów wymagalnych należności i zobowiązań jednostki.

III

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych 
statutem:

1. Przychody z działalności statutowej - 26 647,00 zł
- Składki członkowskie - 700,00 zł
- Z 1% podatku - 10 197,00 zł
- Darowizny od osób fizycznych - 7 230,00 zł
- Dotacje samorządowe - 8 500,00 zł
- Wpłaty za odznaki członkowskie - 20,00 zł
2. Przychody finansowe - 16,64 zł

IV
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Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o 
strukturze kosztów administracyjnych:

Koszty działalności statutowej - 25 744,19 zł
1. Działalność statutowa nieodpłatna pożytku publicznego - 25 567,19 zł
- Druk książek - 1 700,01 zł
- Projekt „Jubileuszowe spotkania z konopielką” - 4 534,37 zł
- Projekt „Archaiczne pieśni wołoczebne” - 4 035,82 zł
- Remont zabytkowego kościoła w Knyszynie - 12 800,01 zł
- Wydanie kroniki ks. K. Cyganka - 708,00 zł
- Tablica informacyjna na cmentarzu żydowskim  - 1 353,00 zł
- Odnowienie nagrobka K. Muszyńskiego - 35,98 zł
- Wykonanie tablicy na grobie C. Piaseckiej - 400,00 zł
2. Działalność statutowa odpłatna pożytku publicznego - 177,00 zł
- Wydanie kroniki ks. K. Cyganka - 177,00 zł

Koszty administracyjne - 619,81 zł
- zużycie materiałów i energii - 348,75 zł
- usługi obce - 241,06 zł
- podatki i opłaty - 30,00 zł

V

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:

Fundusz statutowy:
Stan na początku roku obrotowego - 2 653,86 zł
Zwiększenie z zysku - 10 730,64 zł
Stan na koniec roku obrotowego - 13 384,50 zł

VI

Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową:

Nie udzielano gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
VII

Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich 
finansowania:

W poprzednim roku obrotowym uzyskano o 22 683,31 zł większe przychody niż w 2011 r. Miało na to wpływ 
realizowanie w tamtym okresie projektu dofinansowanego ze środków PROW w kwocie 23 830,94 zł. Z tego 
samego powodu w poprzednim roku obrotowym poniesiono o 12 664,82 zł wyższe koszty. W 2011 r. 
poniesiono znaczący wydatek w kwocie 12 800,01 zł na remont zabytkowego kościoła w Knyszynie. Środki 
wydatkowane na ten cel pochodziły z 1% podatku uzyskane w latach 2010 i 2011.
Realizowane projekty „Spotkań konopielkowych” i „Pieśni wołoczebnych” uzyskały dotacje z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w łącznej kwocie 8 500 zł. Tablica na cmentarzu żydowskim 
oraz wydanie dwóch książek zostały sfinansowane z darowizn otrzymanych od osób fizycznych. Pozostałe 
koszty pokryto z 1% podatku lub składek członkowskich.
Stowarzyszenie nie posiada aktywów trwałych. Na koniec roku obrotowego posiadało aktywa obrotowe w 
kwocie 13 811,14 stanowiące środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym.

Druk: MPiPS


