
INFORMACJA DODATKOWA

I

Sprawozdnaie finansowe Towarzystwa Samorządowego zostało przygotowane zgodnie z przyjętymi przez 
Towarzystwo Samorządowe zasadami (polityką) rachunkowości. Stosuje się ją w sposób ciągły, dokonując w 
kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i 
pasywów ( w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i 
sporządza sprzwozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.  I 
tak w okresie, za który sporządzono sprawozdanie również nie wystapiły żadne zmiany w metodach wyceny 
aktywów i pasywów w stosunku do roku poprzedniego.
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów na dzień bilansowy wycenia się w sposób następujący:
1. Środki trwałe - wg ceny nabycia
2. Należności - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności
3. Środki pieniężne - w wartości nominalnej
4. Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty
5. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej
Środki trwałe w Towarzystwie Samorządowym o wartości nie przekraczającrj 3 500,00 PLN amortyzuje się 
jednorazowo w momencie przekazania ich do użytkowania.
Środki trwałe o wartości przekraczającej 3.500,00 PLN amortyzuje się wg przyjętego planu (liniowo).

II

W roku 2012 Towarzystwo Samorządowe nie dokonywało zakupu srodków trwałych.
W pozycji srodki pieniężne wykazana kwota w wysokosci 21 391,66 PLN to kwota zgromadzona na 
rachunkach bankowych Towarzystwa Samorządowego (prowadzimy podstawowy rachunek bankowy oraz 
rachunki pomocnicze dla wpłat z tytułu 1%, dla wpłat przekazywanych na Fundusz Stypendialny oraz wpłat na 
organizacje Konkursów) oraz w Kasie.

III

Struktura przychodów w roku 2012 w Towarzystwie Samorządowym przedstawia się nastepująco:
Przychody ogółem: 154 238,31 PLN, co stanowi 100%
w tym:
1.Wpłaty z tytułu 1% - 15 918,20 PLN co stanowi 10,32%
2.Dotacje i dofinansowania - 39 840,00 PLN, co stanowi 25,83%
3.Pozostałe wpłaty z działaności statutowej ( z przeznaczeniem na Fundusz Stypendialny, działaność 
pozostałą statutową Towarzystwa Samorządowego) -   98 480,11 PLN co stanowi 63,85%

IV

Struktura kosztów realizacji zadań statutowych w roku 2012 przedstawia się następująco:
Koszty ogółem: 162 645,24 PLN
w tym:
1. Koszty realizacji zadań statutowych - 128 388,16 PLN, co stanowi 78,94%
2. Koszty administracyjne - 34 257,03 PLN, co stanowi 21,06%
w tym:
a) zużycie materiałów i energii - 1 443,20 PLN
b) usługi obce - 2 539,56 PLN
c) podatki i opłaty - 1 369,50 PLN
d) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 16 346,34 PLN
e) pozostałe - 12 558,43 PLN
3. Koszty finansowe (odsetki od salda ujemnego na rachunkach bankowych) - 0,05 PLN, co stanowi

V

W roku 2012 nie nastąpiły żadne zmiany w wysokości funduszu statutowego.

VI

Towarzystwo Samorządowe w roku 2012 jak i w latach poprzednich nie udzielało żadnych gwarancji, poręczeń 
i nie zaciągało innych, niewykazanych w bilansie zobowiązań związanych z działalnością statutową

VII

Druk: MPiPS
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Działaność statutowa Towarzystwa Samorządowego finansowana jest z dobrowolnych wpłat od darczyńców 
oraz dotacji przekazywanych na zadania zlecone i z przeznaczeniem na konkretny cel będący w zakresie 
działaności Towarzystwa Samorządowego. Całość przychodów przeznaczana jest na pokrycie kosztów 
realizacji zadań statutowych a także na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z tą działalnością.
Towarzystwo Samorządowe nie posiada znaczących składników majątku trwałego. 
Kwota wykazana w bilansie w wysokości 21391,66 PLN to kwota zgromadzona na dzień 31 grudnia 2012r. na 
rachunkach bankowych oraz w kasie Towarzystwa Samorządowego.
Siedziba Towarzystwa Samorządowego mieści się w wynajętych pomieszczeniach biurowych.
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