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I

Należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty. Inwestycje krótkoterminowe i fundusze 
wyceniono w wartości nominalnej.

II

1. Stowarzyszenie zakupiło nieruchomość zabudowaną dwoma budynkami gospodarczymi, garażem oraz 
parterowym budynkiem mieszkalnym z nieużytkowym poddaszem w złym stanie technicznym. Budynek ten nie 
jest ogrzewany i wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną przy czym jej stan nie 
pozwala na bezpieczne użytkowanie. Nieruchomość wraz z zabudowaniami przeznaczona w 100% na 
działalność statutową.
2. Aktywa obrotowe obejmują:
- środki pieniężne w banku i kasie 2680,38zł
- pozostałe należności 0,00zł
3. Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2011r. wyniosła 3457,37zł

III

1. Składki członkowskie 3 230,00zł
2. Aukcje i festyny 3 087,00zł
3. Dotacje
- samorządu Gminy 40 000,00zł
4. Darowizny osób prywatnych 1 850,00zł
5. Darowizny firm prywatnych 2026,37zł
6. Przychody finansowe (dopisane odsetki bankowe) 16,58zł
7. Inne przychody okreslone statutem oraz wpłaty z tytułu 1% podatku osób fizycznych 20 859,40zł

RAZEM PRZYCHODY 71 069,35zł
IV

1. Koszty realizacji działalności statutowej 55 203,68zł
2. Koszty administracyjne:
-zużycie materiałów i energii  968,00zł
-usługi obce 11 439,58zł
3. Pozostałe koszty 0,72zł

RAZEM KOSZTY  67 611,98zł
V

Źródłem zwiększenia funduszu statutowego była nadwyżka przychodów nad kosztami. Fundusz statutowy 
stowarzyszenia wykorzystywany jest na bieżącą działalność statutową.

VI

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym nie udzieliło gwarancji, poręczeń. Na zakupionej nieruchomości, 
opisanej w pkt.II.1., ustanowiono hipotekę (wpis w dziale IV KW PO2P/000475461) do kwoty 40 000.00zł na 
rzecz Skarbu Państwa na zabezpieczenie zapłaty reszty ceny wraz z oprocentowaniem.

VII

w roku 2011 został odnotowany przyrost składników majątku. Nabytą od skarbu Państwa nieruchomość 
opisaną w pkt. II.1 sfinansowano częściowo ze środków własnych (16 896,50zł + koszty notarialne i opłaty. 
Pozostała część płatna będzie w 3 równych ratach po 10 000.00zł każda, powiększone o oprocentowanie, 
płatnych do 31 marca każdego roku, przy czym pierwsza rata płatna będzie w terminie do 31 marca 2013r.
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