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I

Stowarzyszenie nie posiada majątku trwałego. Głównymi składnikami bilansu są aktywa obrotowe, na które 
składają się zapasy wytworzonych i zakupionych wydawnictw wyceniane w cenach zakupu oraz środki 
pieniężne na rachunku bankowym. Na pasywa składa się fundusz statutowy oraz wartość zakupionych i 
wytworzonych wydawnictw pozostających na stanie majątkowym Stowarzyszenia. Zobowiązania na dzień 
bilansowy wyceniane są według wartości wymaganej zapłaty.  Nie odnotowano znaczących zmian w strukturze 
aktywów i pasywów.

II

Aktywa, to : majątek obrotowy w zapasie w wartości 38.272,00 zł oraz środki pieniężne na rachunku bankowym 
w wysokości 4.678,39 zł
Pasywa, to: Fundusz statutowy w wysokości 4.678,39 zł oraz wartość wytworzonego majątku obrotowego - 
wydawnictwa w magazynie w kwocie 38.272,00 zł

III

Stowarzyszenie w 2011 r zrealizowało przychody w kwocie ogółem 50.280,57 zł, z tego:
- składki członkowskie i członków wspierających w wysokości 7.075,00 zł
- odsetki na rachunku bankowym w wysokości 0,25 zł
- darowizny z 1% podatku dochodowego w wysokości 1.099,20 zł
- darowizny pozostałe w wysokości 2.500,00 zł
- pozostałe przychody z działalności statutowej w wysokości 39.606,12 zł

IV

Stowarzyszenie w 2011r. ponosiło na swoją działalność statutową koszty w kwocie ogółem 50.134,63 zł, w tym:
- koszty administracyjne (wynagrodzenia + narzuty i inne wydatki) w wysokości 11.113.44 zł
- koszty finansowe w wysokości 633,00 zł
- koszty realizacji zadań statutowych w wysokości 32.832,06 zł

V

Fundusz statutowy tworzą środki pieniężne posiadane przez Stowarzyszenie oraz rozliczenia wyników 
finansowych z lat poprzednich. Fundusz statutowy w całości wykorzystywany jest do działalności statutowej 
Stowarzyszenia.

VI

Stowarzyszenie tak w roku sprawozdawczym jak i w latach poprzednich ni udzielało i nie otrzymało żadnych 
poręczeń i gwarancji i nie posiada zobowiązań z tytułu podobnych czynności.

VII

Nie przewiduje się istotnych zmian w strukturze przychodów i kosztów działalności statutowej Stowarzyszenia. 
Głównym źródłem finansowania jest ofiarność członków Stowarzyszenia, członków wspierających oraz 
sympatyków. Stowarzyszenie w dalszym ciągu będzie czynić starania w kierunku pozyskiwania środków 
publicznych na realizacje podstawowych celów statutowych.

Druk: MPiPS


