
INFORMACJA DODATKOWA

Do sprawozdania finansowego

STOWARZYSZEN IA M I ERZ WYSOKO
za okres 01 .01.2011 - 31j22011

Stowazyszenie Mierz Wysoko do rejestru Stowarzyszeń i innych oraganizacji Społecznych i

Zawodowych, Fundacji i Pub|icznych Zakładkow opieki Zdrowotnej zostało wpisane w Krajowym
Rejestze Sądowym pod numerem KRS 0000228527 dnia28'02'2005. Podmiot nie jest wpisany do
Rejestru PzedsiebiorcÓw. od dnia27,02,2008 posiada natomiast status organizacji Pozytku
Publicznego.

Księgi Rachunkowe organizacja prowadziła we własnym zakresie'

Przyjęty został rok obrachunkowt od 01'01'2011 do 31 ,12'2011 obejmujący ko|ejno 12 miesięcy.
Ewidecnję księgową prowadzono metodą komputerową Za pomocą programu Symfonia FK.

Celem Stowarzyszenie Miez Wysoko jest:
. rozwijanie w młodych |udziach poczucia pewnoŚcisiebie, zadowo|enia ichęcido zycia,
. pzeciwdziałanie stereotypom rasistowskim i ku|turowym oraz dyskryminacji (w tym

dyskryminacji kobiet),
. wspieranie poczucia autorstwa w kierowaniu swoim zyciem i motywowanie do podejmowania

działań w tym kierunku,
. wa|ka z poczuciem bezsi|ności i bezradności młodych |udzi,
. pomaganie młodym |udziom w zrozumieniu otaczającego ich Świata,
. puekazywanie młodym Iudziom umiejętności działania, wspołpracy i rea|izowania wymyś|anych

pzez siebie projektow,
. zachęcanie młodych |udzi do wzajemnego wspierania siebie,
. wspieranie działa|ności młodych liderow - zadowo|onych z siebie i aktywnych na rzecz swoich

rowieśn ikow i spoteczeństwa,
. organizowanie i szko|enie dorosłych tak, aby wiedzie|ijak wspierac młodych ludzi, pomaga|i im

w realizowaniu wyznaczonych celow,
. Wyrownywanie szans młodych |udzi,
. budowanie odpowiedzia|noŚci społecznej,
. prowadzenie działań z zakresu edukacji humanitarnej oraz rozwojowej,
. Wykształcanie w młodych ludziach poszanowania d|a wie|oku|turowości, eko|ogii oraz

pacyfizmu,
. puekazywanie młodym Iudziom wartości humanitarnych oraz kształtowanie postawy otwartości

i solidarności z innvmi ludŹmi,

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzeŚnia 1994

roku o rachunkowości (tekst jedno|ity Dz.U. nr 76z2002 roku, poz. 694,zpózniejszymi zmianami)oraz
rozpoządzeniem Ministra FinansÓw z dnia ,15 

|istopada 2001 roku w sprawie szczegÓlnych zasad
rachunkowości dIa niektórych jednostek niebędących spÓłkami hand|owymi, nieprowadzących

działalnościgospodarczej (Dz'U nr 137 z2001roku, poz. 1539)'
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I. AKTYWA

1. Wartośc niematerialne i prawne

ł-ączna wańość po^.-'3t19*9 posiadanych 
.przez Stowarzyszenie wańości niemateria|nych iprawnych wynosi 1875,75 zł. Jest to wórtosć progr9mu t<siijowego Symfonia FK. Program tenzostał zakupiony w 

,2011 
roku. i ze wzg|ędu nu *yókoŚe *ałós.i początkowej zostary umorzonew 100% z chwi|ąoddania go do uzytkóńnla.

2' Na|eżności i roszczenia

Wystąpiły na|ezności krotkoterminowe W kwocie 1730,55 zł,

3. Inwestycje krótkoterminowe

Środki pienięzne wykazano na dzień bi|ansowy w kwocie 43754,72'Na tę sumę składająsię:

Gotowka w kasie
Biezący rachunek banrowy
w Volkswagen Bank
Pomocniczy rachunek
bankowy w Volkswagen
Bank
Razem

II. PASYWA

1. Fundusz statutowy

Fundusz statutowy w kwocie 20 907,09 stanowi nadywzkę przychodow nad kosztami za poprzednirok obrotowy.

2. Wynik finansowy netto za rok obrotowy

Nadwyzka kosztów obrotowy za 2011 rok zgodnie z rachunkiem zyskow i strat wynio sła 5 77O,O5 zł'

3' Zobowiązania krótkoterminowe

Na dzień bilansowy wystąpiły zobowiązania krotkoterminowe w kwocie 6 118,23

4. Rozliczenie międzyokresowe pruychodów

Roz|iczenie międzyokresowe przychodow w kwocie 24 23O,o}zł. Jest to darowizna Wg umowy zdnia ,19 grudnia 2011 roku zawańejz SAP Po|ska Sp. z o.o. z siedzibą pzy u|,Wołoskie1 w

1 482,38 zł
28 918,73 zł

13 353,61 zł

43754,72d
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Warszawie, która wpłynęla na konto bankowe Stowarzyszenia w grudniu 2011 roku i została
przeznaczona na wydatki związane Z programem ,,Złomiarze,,wg kosztorysu.

|NFoRMAGJE t oBJAŚN|ENIA Do RACHUNKU zYsKoW l STRAT

1' Struktura rzeczowa (rodzaje działa|ności) przychodow i kosztÓw.

Struktura zrea|izowanych pzychodow według ich Źrodeł, w tym wymaganych statutem:

Wvszczeqolnienie KWOTA
Przychody razem'.

z teqo:

250 515,10

1. Składki członkowskie okreś|one statutem 1 000,00
2. Pzychodv z działa|noŚci statutowei nieodpłatnei 223 693,33

3. Pzvchodv z działa|noŚci statutowei odołatnei 0,00

4, Inne przychody okreś|one statutem

w tvm:

25775,77

a) Darowizny i odpisy osob fizycznych (w tym wpłaty 1%

oodatku)
18 597,22

b) Darowiznv osób orawnvch 7 178,55

5. Przvchodv finansowe 44,84

6, Pozostałe orzvchodv ooeracvine 1,16

Struktura kosztÓw działa|ności statutowei okreś|onvch statutem oraz kosztow
administracyjnych:

Wvszczeqolnienie KWOTA
Koszty razem:

z teoo:

256285,15

1. Kosztv działa|noŚci statutowei nieodpłatnei 247 229,22

2. Kosztv działa|ności statutowei odpłatnei 0,00

3. Koszty oqó|noadministracyine: I008,62
4' Pozostałe kosztv ooeracvine 1 000,03

5, Kosztv finansowe 44,84

Rok obrotowy 2011zamknął się stratąw kwocie 5770,05 zł.

Zatrudnienie i koszty wynagrodzeń

Stowazyszenie w 201 'lr. nie zatrudniało pracownikow na podstawie umowy o pracę,

Roczne sprawozdanie spoządzono przy załoŻeniu kontynuowania działalności przez organizację,

co najmniej 12 miesięcy i dłuzej.

Nie nastąpiły zdazeniagospodarcze po dniu bilansowym, nieujęte w księgach hand|owych.
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Plry spoządzono 
'na dzień 31,12'2011
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Stowarzyszen ie M ierz Wysoko

ul. Chmielna 27131 lok.27

00-021 Warszawa
NtP 1 1B-18-27-0'10
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MacielMaksymÓw l
Nazwisko i imię osoby

Bilans na dzień 31,12.2011
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Wyszczegó|nienie
Stan na

poczatek roku koniec roku

A. Aktvwa tnrałe 0,00 0,0(

t. Wartości niemateria|ne i prawne 0,00 0,00

il. Rzeczowe aktvwa tnruałe 0,00 0,00

ilt. NaIeznoŚci dłuooterminowe 0,00 0,00

tv. Inwestvcie dłuooterminowe 0,00 0,00

Dłuooterminowe rozliczenia miedzvokresowe 0,00 0,00

B. Akfuwa obrotowe 21 359,16 45 485.27

t. Zaoasv rzeczowv aktvwow obrotowych 0,0c 0,00

il. \a|eznoŚci i roszczenia 4190,52 1 730,55

ilt. I nwestvcie krotkotermi nowe 17 168,64 43754,72
'1. Srodki oieniezne 17 168,64 43 754,72

2. Pozostałe akWa finansowe 0,0i 0,0(

Krótkoterminowe roz| iczenia międzyokresowe 0,00 0.00

SUMA BILANSOWA 21 359,16 45 485.27

A. Fundusze własne 20 907.09 15 137.04

Fundusz statutowv 0,00 20 907,09

Fundusz załozvcielski 0,00 0,00

il. Fundusz z aktualizacii wvcenv 0,00 0,00

il. Wvnik finansowv netto za rok obrotowv 20 907,09 -5 770,05

1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wie|koŚć dodatnia) 20 907,09 0,00

2' Nadwyżka kosztów nad przychodami (wie|kośĆ ujemna) 0,00

B. Zobowiazania i rezerwv na zobowiazania 452,07 30 348,23

I Zobowiazania dłuqoterminowe z tytułu kredytÓw i pożyczek 0,00 0,00

il. Zobowiazania krótkoterminowe i fundusze specja|ne 452,07 6 118,23

1. KredW i oołczki 0,00 0,00

2. Inne zobowazania 452,07 6 1 18,23

3. Fundusze specjalne 0,0c 0,00

1il. iezenw na zobowiazania 0,0c 0,00

tv. lozliczen ia miedzvokresowe 0,0r 24230,00

1, Roz|iczenia międzyokresowe pzychodów 0,00 24 230,00

2. lnne rozliczenia miedzvokresowe 0,00 0,00

SUMA BILANSOWA 21 359.16 45 485,27
'!
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Stowarzyszenie Mierz Wysoko

ul. Chmielna 27 131 lok. 27

00-02'l Warszawa
NtP 118-18-27-0'10
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.:Nazwisko i imię osoby
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Wyszczególnienie
Kwotv za rok

2010 20'll
Ą. Przvchodv z działa|ności statutowei 240 333,02 250 469.10

|. Składki brutto okreś|one statutem 2 300,00 1 000,00

||. Przvchodv z działa|noŚci statutowei nieodpłainei 185 523,5'l 223 693,33

|||' Przychodv z działalnoŚci statutowei odpłatnei 0,0c 0,00

lV' |nne orzvchodv okreś|one statutem 52 509,51 25 775,77

B. Kosztv rea|izacii zadań statutowowvch 209 568.34 247 229,22

|. Koszty działa|ności statutowei niedopłatnei 209 568,34 247 229,22

Il' Kosztv działaności statutowei odołatnei 0.0c 0,00

c. Zvsk (strata) na działaności statutowei 30 764.68 3 239.88

D. KoszW ogó|noadmin istracyj ne 9 945.48 8 008.62

|. Zuiv cie materiałÓw i enero ii 0,0c 7 469,17

||' Usłuqi obce 885.1 539,45

Il|. Podatki i opłatv 30,0c 0,00

lV. Wvnaorodzenia 8778,1! 0,00

,/. Narzutv na wvnaorodzenia 0,0( 0,00

/1. Amortvzacia 0,00 0,00

/||. Podroze słuzbowe 0,00 0,00

/lll. Kosztv reprezentacii i reklamy 0,00 0,00

|X. Pozostałe kosztv 252,15 0,00

E. Pozostałe pzychodv operacyine 0,17 1,16

Pozostałe koszfu ooeracvine 16,93 1 000.03

.'. Pzvchodv finansowe 107,65 44,8Ą

Kosztv finansowe 0,00 47,28

Wynik finansowy brutto na całokształce działa|ności

tC-D+E-F+G-H) 20 910,09 .5 770,05

J. Zvski i stratv nadzwvczaine 0,00 0,00

|. Zvski nadzwvczaine . wie|koŚĆ dodatnia 0,00 0,00

||. Stratv nadzwvczaine - wie|kośc uiemna 0,00 0,00

K. Wynik finansowy ogołem (l+J) 20 910.09 .5 770,05

L. Podatek dochodowy 3,00 0,00

M. |nne obowiązkowe obciążenia prrychodów 0,00 0,00

N. Wvnik fhansowv netto 20 907,09 .5 770.0t
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