WPROWADZENIE I INFORMACJE DODATKOWE
DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
STOWARZYSZENIA “FORUM MŁODYCH DYPLOMATÓW”
ZA OKRES 01.01.2012 DO 31.12.2012
I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. FORUM
MŁODYCH
DYPLOMATÓW
z
siedzibą
w
Warszawie,
ul. Okrąg 12/30 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000167532.
Podstawowym
przedmiotem
działalności
stowarzyszenia
jest:
wydawanie książek, gazet, czasopism i wydawnictw periodycznych,
prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz
szkolenia, działalność oświatowa.
2. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy
od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. i zostało sporządzone przy
założeniu dalszej kontynuacji działalności.
3. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie
ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z
dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i
wprowadzoną do stosowania postanowieniami Stowarzyszenia:
1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania
wyniku finansowego,
3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan
kont,
4) system ochrony danych i ich zbiorów,
5) własny
wzór
sprawozdania
finansowego z
porównawczym
rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny w szczególności z
postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o
rachunkowości.
Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do
stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i
wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego ma zastosowanie
porównawczy rachunek zysków i strat.
Warszawa, dnia 29.03.2013r.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych
aktywów (inwestycji) finansowych:
a) środki trwałe wartość początkowa:
Wyszczególnienie
Wg pozycji
bilansowych

Środki trwałe razem

Wartość
początkowa
na początek roku
obrotowego

Zwiększenia

10.756,00

-

Zmniejszenia

-

Stan na
Koniec roku
Obrotowego

10.756,00

b) umorzenia środków trwałych:
Wyszczególnienie
wg pozycji bilansowych
(środków trwałych)

Umorzenie środków
trwałych razem

Dotychczasowe
Umorzenie na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

10.756,00

-

-

10.756,00

2. Struktura własności funduszu:
Fundusz członkowski stan na 31.12.2012r. - 10.523,95zł.

3. Informacje o funduszach zapasowych i rezerwowych
Fundusz zapasowy na dzień 31.12.2012r. wynosi 71.899,22zł.
Fundusz rezerwowy w naszej jednostce nie występuje.
4. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy
lub pokrycia straty bilansowej:
Zysk za rok 2012 w wysokości 288,60 zł. zostanie przeznaczony na
pokrycie strat z lat ubiegłych.
5. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:
Nie występują.
III
1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze
sprzedaży produktów, usług i towarów:
z tego:
Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT):

sprzedaż
krajowa

sprzedaż
na eksport

Razem przychody ze sprzedaży netto:
z tego:
1) usług

6.581,30

-

6.581,30

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących
środki trwałe:
W roku 2012 nie dokonano odpisów aktualizujących.
3. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności
zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do
zaniechania w roku następnym:
Nie występują.
4. Rozliczenie
głównych
pozycji
różniących
podstawę
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od
wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):
Wyszczególnienie ustaleń
1. Zysk bilansowy brutto
2. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania
przychodów:
z tego z tytułu:
1) koszty NKUP (reprezentacja, itp)
3. Dochód podatkowy (poz. 1 + poz. 2)
4. Dochody wolne od podatku (art. 17)
5. Podstawa opodatkowania (poz. 3 – poz. 4)
6. Podatek dochodowy

Kwota
288,60
2.456,05
2.456,05
2.744,65
2.744,65
0,00
0,00

5. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:
W roku 2012 zyski i straty nadzwyczajne w jednostce nie występują.

IV
1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu:
Stowarzyszenie na dzień 31.12.2012r. nie zatrudniało pracowników

2. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom zarządu i
rady nadzorczej.
Nie dotyczy naszej jednostki.
1.

V
Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat
poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok
obrotowy:

Nie występują w jednostce.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu
bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku
zysków i strat:

Nie wystąpiły.
3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny
oraz
sposobu
sporządzania
sprawozdania
finansowego,
wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową,
wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym:
Nie wystąpiły.
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych
sprawozdania
finansowego
za
rok
poprzedzający
ze
sprawozdaniem za rok obrotowy:
Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym za rok 2012
zapewniają porównywalność danych ze sprawozdaniem za rok 2011 oraz
nie wpływają na ocenę aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej oraz
rentowności Stowarzyszenia.
Wszystkie istotne dane niezbędne dla oceny sytuacji Stowarzyszenia
zostały uwzględnione w rachunku zysków i strat.
VI
1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających
konsolidacji w sprawozdaniach finansowych):
Nie wystąpiły.
Warszawa, dnia 29.03.2013r.

