DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
TOWARZYSTWO EKONOMISTÓW POLSKICH
za okres 1.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych w ciągu roku obrotowego
wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz
długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:
Wartość aktywów brutto: w zł i gr.
Wyszczególnienie wg pozycji
bilansowych

1) Rzeczowe aktywa
trwałe razem:
z tego:
a)budynki, lokale
b)urządzenia techn. i
maszyny gr.4-8
c)środki transportu gr.7
d)inne środki trwałe
2) Wartości niematerialne
i prawne
3) Inwestycje
długoterminowe

Wartość początkowa Zwiększenia z tytułu:
na początek roku
-nabycia
obrotowego brutto -aktualizacji
-przemieszczenia
-inne

Zmniejszenia z
tytułu:
-sprzedaŜy
-aktualizacji
-przemieszczenia
-inne

Stan na koniec
roku
obrotowego
wartości
początkowej
brutto

5.847,00

0

-

5.847,00

5.847,00

0
-

-

5.847,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Umorzenie aktywów:
w zł i gr.
Wyszczególnienie wg pozycji
bilansowych

1) Rzeczowe aktywa
trwałe razem:
z tego:
a)budynki, lokale
b)urządzenia techn. i
maszyny gr.4-8
c)środki transportu gr.7
d)inne środki trwałe
2) Wartości niematerialne
i prawne
3) Inwestycje
długoterminowe

Dotychczasowe
umorzenie na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia z tytułu:
Zmniejszenia z
-nabycia
tytułu:
-aktualizacji
-sprzedaŜy
-przemieszczenia
-aktualizacji
-inne
-przemieszczenia
-inne

Stan na koniec
roku obrotowego

-

-

-

-

0

1.169,40
-

-

1.169,40

-

-

-

-

-

-

-

-
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2. Wartość gruntów uŜytkowanych wieczyście:
- BRAK
3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych,
uŜywanych na podstawie umów:
a) najmu
b) dzierŜawy
c) innych umów (leasingu)

nie występuje
nie występuje
nie występuje

4. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: w zł i gr.
Wyszczególnienie

Stan wartości na:
Początek roku

Koniec roku

510,22

-

-

12.000,00

-

-

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
działalności operacyjnej i kosztów finansowych:

2. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie:
(przychody z tytułu Konkurs Młody Ekonomista)

3. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe:

5. NaleŜności krótkoterminowe w wys. 20.000,00 zł stanowi zapłata za zorganizowanie
Konkursu: MŁODY EKONOMISTA
6. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju):
- NIE WYSTĄPIŁY
7. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i
poręczeń takŜe wekslowych):
- NIE WYSTĄPIŁY
8. Zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 1.468,44 zł stanowią:

Rodzaj zobowiązania

Kwota zobowiązania

Zapłata za uslugi telekomunikacyjne

33,96

Zapłata za usługi księgowe (sprawozdanie finansowe 2012)

528,9

Podatek PIT-4
Rozliczenie zaliczki na koszty administracyjne z pracownikiem
Razem kwota zobowiązania

502
403,58
1.468,44
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9. Struktura przychodów
w zł i gr.
Rodzaj Przychodów
1. Przychody statutowe nieodpłatne :
a) przychody z tytułu składek członkowskich
b) przychody z tytułu darowizn, dotacji (10.000,00 Union
Investment, 10.600,00 NBP)
2. Przychody statutowe odpłatne :
a) przychody z tytułu wystąpień, odczytów

zł i gr
23.600,00
3.000,00
20.600,00

19.888,90

3. Przychody z tytułu działalności poŜytku publicznego

622,04

4. Przychody z tytułu organizacji Konkursu Młody Ekonomista:
a) przychody od PARP
b) przychody od Orlen

14.861,30
6.861,30
8.000,00

Razem przychody

58.972,24

10. Struktura kosztów
w zł i gr
Rodzaj kosztów

zł i gr

1. Koszty statutowe :
a) koszty zw. z panelem nt wiek emerytalny (catering)
b) koszty zw. z organizacją konkursu Młody Ekonomista

7.246,30
385,00
6.861,30

2. Koszty administracyjne:
a) zuŜycie materiałów i energii
b) usługi obce
c) podatki I opłaty
d) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia I inne świadczenia
e) amortyzacja

28.189,10
949,95
10.772,27
77,00
15.220,48
1.169,40

Razem koszty

35.435,40

11.Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu
finansowym za rok obrotowy:
- NIE WYSTĄPIŁY

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

13. 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:
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- nie dokonano zmian w polityce rachunkowości, które miałyby wpływ na sytuację majątkową
jednostki.

14. Charakterystyka opisowa dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego
zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym
skutków finansowych na sytuację majątkową i finansowa, wynik finansowy oraz
rentowność jednostki:
- NIE WYSTĄPIŁY

15. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego
za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
- NIE WYSTAPIŁY

16. Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej,
finansowej i wyniku finansowego jednostki:
- BRAK

Warszawa, dnia 25.02.2013 r.

…............................................................
Sporządził

….................................................................
Zatwierdził
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