INFORMACJA DODATKOWA
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra
za okres sprawozdawczy: 01.01.2008 r.– 31.12.2008 r.

1.

Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym: amortyzacji, , aktywów,
pasywów i kosztów).
A) Wartości niematerialne i prawne – wykazano w bilansie w cenach brutto
.
B) Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie
według wartości brutto, przy uwzględnieniu ustalonych przy przyjęciu do
użytkowania stawek umorzeniowych na podstawie planu amortyzacji
zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja
dokonywana jest metodą liniową. Składniki majątku o wartości poniżej
3.500,00 zł. odpisywane są jednorazowo
w koszty pod datą wydania do używania;
C) Należności krótko- i długoterminowe wykazuje się w kwocie
wymagającej zapłaty.
D) Zobowiązania krótko- i długoterminowe wykazywane są w kwocie
wymagającej zapłaty.

2.

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości
i przyczyny powodujące zmianę kwoty wyniku finansowego .
nie wystąpiły

3.

Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku
obrachunkowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego
i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i
finansową oraz rentowność jednostki.
nie wystąpiły

4.

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
nie wystąpiły

5.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia , które wymagałyby
uwzględnienia w sprawozdaniu finansowego.
nie wystąpiły

6.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych
w
sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego.
nie dotyczy
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II
1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych,
niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego.
A . Wykaz zmian w majątku trwałym
Wartość
Likwidacja/
Wyszczególnienie wg
początkowa Zwiększenia
pozycji bilansu
na początku
roku
obrotowego
Środki trwałe razem
1 393 415,00
0,00
w tym:
Grunty
0,00
0,00
Budynki i budowle
Urządzenia techniczne i
maszyny
Środki transportu
Pozostałe środki trwałe
Wyposażenie

1 389 256,00

0,00

12 000,00

0,00

Umorzenia

wartości

Stan na
koniec
roku

1 039,61 1 392 375,3
9
0,00
0,00
0,00
1 389
0,00
256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 039,61

0,00

0,00

0,00

3 119,39

0,00
4 159,00
0,00
0,00

Wartości niematerialne i
prawne

2 638,14

2 638,14

0,00
0,00

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.
nie wystąpiły
3. Wartości nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na
podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów 1 389 256,00.
4. Zobowiązanie wobec skarbu państwa z tytułu prawa użytkowania majątku.
nie dotyczy
5. Jednostka nie posiada kapitałów własnych .
6. Zysk bilansowy netto 3 628,16 zł.. zostanie przeznaczony w całości na cele
statutowe .
7. Rezerwy na dzień bilansowy nie wystąpiły .
7. Informacje o odpisach aktualizacyjnych wartości należności - nie wystąpiły .
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8. Podział zobowiązań długoterminowych – nie wystąpiły
9. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych – nie
wystąpiły
10. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – nie wystąpiły.
11. Wykaz zobowiązań warunkowych (gwarancje , poręczenia)- nie wystąpiły
III
1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży w 2008 r.
Treść

2008 rok

2007 rok

125 411,86

Działalność operacyjna
- czynsze z wynajmu powierzchni

56 075,47

- kursy i szkolenia

0,00

128 198,87
84 589,05

- reklama w biuletynie
- pozostałe odpłatności
- pozostałe przychody
Pozostałe przychody operacyjne
- dotacje celowe
- darowizny – 1%
- darowizny pozostałe
-umorzenia
podatku
od
nieruchomości
- pozostałe przychody

0,00
64 208,00
5 128,39
304 950,87
261 367,43
24 581,72
8 126,72
0,00

7 900,00
2 159,84
33 549,98
0,00
106 167,30
85 160,44
7 907,95
11 620,00
3 199,00

0,00

2 295,80

- kursy i szkolenia
Przychody finansowe – odsetki
bankowe
Ogółem przychody

10 875,00
115,50

0,00
502,50

430 478,23

238 884,56

2. Odpisy aktualizujące środki trwałe w okresie bilansowym – nie wystąpiły.
3. W okresie bilansowym podjęto decyzję o rezygnacji z prowadzenia działalności
gospodarczej .
4. Dane o kosztach w układzie rodzajowym są zbędne .
5. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 35
ust.3 ustawy o rachunkowości.
nie wystąpiły
6. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto za 2008 rok.
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nie dotyczy
7. Pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku
finansowego :
nie wystąpiły . Dochód jest wolny od opodatkowania na podstawie art. 17
ustawy i będzie przeznaczony na cele statutowe .

8.

Dane dotyczące kosztów działalności prowadzonej przez jednostkę w 2008 r.:
Działalność statutowa nieodpłatna - 268 806,86
Działalność statutowa odpłatna
- 63 750,00
Działalność gospodarcza
- 17 387,03
Koszty ogólne
- 76 906,18
Razem

- 426 850,07

9. W okresie rozliczeniowym nie budowano środków trwałych siłami własnymi .
10. Poniesione w okresie bilansowym nakłady na niefinansowe aktywa trwałe – nie
wystąpiły .
11. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych – nie wystąpiły.
12. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie dotyczy.
13. Jednostka nie jest zobowiązana sporządzać sprawozdania z przepływu środków
pieniężnych.
14. W 2008 r. nie zatrudniano pracowników na podstawie umowy o pracę.
Wypłacone wynagrodzenia dotyczyły pracowników zatrudnionych na umowę
zlecenie i o dzieło.

Zarząd Jednostki:

Jelenia Góra 31.03.2009
(miejsce i data sporządzenia)
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