
Stowarzyszenie "Pracownia na rzecz Wszystkich Istot"

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Srodki trwale oraz wartosci niematerialne i Drawne

a. Stosowane metod ów

lnwestvcie krótkoterminowe

ch

brak

nie

ólnienie zdarzen Kwota w zlotych
brak

nik

Kwota wyniku finansowego spowodowana
zmianami

0,00

ników

o

2 a. Rzeczowe aktywa trwale· srodki trwale
Stan naStan na poczatek

koniec roku
Nazwa aruDV skladników maiatku trwaleao

roku obrotoweaoAktualizaCjaPrzychodyPrzemieszczeniaRozchodyobrotowego

1. grunty (w tym prawo uzy1kowania gruntu)

2234,32 2234,32
2. budynki, lokale i obiekty inzynierii ladowej i wodnej

230754,98 230754,98
3. urzadzenia techniczne i maszyny

72 248,32 72 248,32
4. srodki transDortu

0,00 0,00
5. inne srodki trwale

1594,54 1 594,54
Razem

0,00000 00000030683216

Strona 1 z 7 J



2 b. Umorzenie srodków trwalych - amortyzacja
Stan na

Stan na
poczatek rokuStan na koniec

Stan na poczatek
Amortyzacja za koniec rokuobrotowegoroku obrotowego

Nazwa Qrupy skladników majatku trwa!eQo
roku obrotowegoAktualizacjarok 2010Inne zwiekszeniaZmniejszenieobrotowegoI(netto)netto)

1. grunty (w tym prawo uzytkowania gruntu)

0,00 0,002234,322234,32
2. budynki, lokale i obiekty inzynierii ladowej i wodnej

42774,255528,00 48302,25187980,73182452,73
3. urzadzenia techniczne i maszyny

72 248,32 72 248,320,000,00
4. srodki transportu

0,00 0,000,000,00
5. inne srodki trwale

1594,54 1594,540,000,00
Razem

116617 11000 0,0000012214511190215,05184 687,05

2 le. Wartosci niematerialne i Drawne

Rozchod

0,00

2 f. Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych - amortyzacja
Stan na

Stan na

poczatek roku

koniec roku
Stan na poczatek

Amortyzacja za rok Stan na koniecobrotowegoobrotowego
Nazwa grupy skladników maiatku trwaleQo

roku obrotoweQo2010Inne zwiekszeniaZmniejszenieroku obrotoweQo(netto)(netto)
1. Inne wartosci niematerialne i prawne

20733,85 20733,850,000,00
Razem

20733850000002073385 000000

2 .... --_._ ... _. __ .._-_ ... __ .- -- ..... _ .._ .._- ....____ .•• _. 0 •••• ___ ._ •• _ •• _ •• __ ••• __ .•.•• _ ,.. .• _ •• o •• _ •••••••••.... .... __ o........ ._ •.

okres wvmaaalnosci
I

do 1 roku
Ipowyzej 1 rokuIRazem

stan napoczatek roku

koniec rokupoczatek roku poczatek rokukoniec roku
Naleznosci z tytulu

obrotowegoobrotowegoobrotowegokoniec roku obrotowegoobrotowegoobrotoweQo
1. dostaw i uslug

1055,862335,95 1055,862335,95
2. podatków

7217,00604,00 7217,00604,00
3. srodków od ZUS

0,000,00
4. wvnaarodzen

0,000,00
5. dochodzone na drodze sadowei

0,000,00
6. innych naleznosci

0,000,00
Razem

8272,862939950000008272862939,95
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_.. ___ ._. ____ .w. __ ..•• __ ._ -- _. _ .._ .._- -----• o •••• ___ ._ •• _ •• _ •• __ ••• __ ••• _ •• _ •• o •• _ ••• _0._ .."-_.- - ._ .•.

okres wymagalnosci
do 1 roku

powyzej 1 rokuRazem
stan napoczatek roku

koniec rokupoczatek roku poczatek rokukoniec roku
Zobowiazania z tytulu

obrotowegoobrotowegoobrotowegokoniec roku obrotowegoobrotowegoobrotowego
1. kredytów i pozyczek

57300,0017700,00 57300,0017 700,0
2. dostaw i uslug

27382,886155078 27382,8861 550,7
3. podatków

1579,001963,00 1579,001963,0
4. ubezpieczen spolecznych

7600,777786,14 7600,777786,1
5. wynagrodzen

2351,581284,00 2351,581284,0
6. zobowiazan wekslowych

0,000,0
7. innych zobowiazan

0,000,0
Razem

9621423902839200000096214239028392

stan na

poczatek roku

koniec roku
T tul

obrotowe oobrotowe o

78284,17

88803,56

dotac·a

753227484044,56
przedplaty na prenumerate czasopisma "Dzikie Z cie"

2961,434759,00

2 IJ. Zatrudnienie i wvnaarodzenia

2

Przecietne
zatrudnienie w roku

0,00

0,00

7,00
7,00

Liczba osób
o

}
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3 ............ __ ........ _ •.. _ ....•. _._- .- _ .._-_ ...._. __ •••••••.• __ n ___

a. Przychody z dzialalnosci statutowei 731253,36
Skladki brutto okreslone statutem

3906,00
Przychody z dzialalnosci statutowej nieodolatnei oozytku oubliczneao

590117,71
dotacie

506 714,65
darowizny

30403,47
darowizny 1%

52999,59
Przychody z dzialalnosci statutowej odolatnej pozytku oubliczneQo

137229,65
sprzedaz ksiazek, czasopisma "Dzikie Zycie" i inne

51988,65
dotacia na wydanie czasooisma

85241,00

Pozostale orzychody okreslone statutem

0,00
brak

3 0,00

0.00

3 52,40

ch 52,40

J
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4 ................. -.•.. _ .•.. _ ... _ ...•. _._- ..•. _-_ •.....•.•.

Koszty realizacji dzialalnosci statutowej
nieodolatnei oozvtku publicznego

648465,09
swiadczenia Dieniezne: koszty realizacji projektow w ramachnieodolatnei dzialalnosci statutowe i

648465,09

swiadczenia nieDieniezne:

Koszty realizacji dzialalnosci statutowej

odolatnei oozvtku publicznego
146001,79

swiadczenia Dieniezne: kosztv realizacii zadan
146001,79

swiadczenia nieDieniezne:
0,00

(wvszczeaólnienie)

Pozostale koszty realizacji zadan

statutowych
0,00

swiadczenia oieniezne
0,00

(wvszczeaólnienie)

swiadczenia nieoieniezne

0,00
7WVszczeaólnienie)

Kosztvadministracvine:

17 861,08
- zuzycie materia/ów i eneraii

2904,45
- us/uai obce

6550,72
- Dodatki i oD/aty

2837,65
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia soo/eczne i inne swiadczenia

-471,94
- amortyzacia

5528,00
-Dozostale koszty

51220

f
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4 b. Pozostale kosz

wartosc netto sprzedanych srodków trwalych,
srodków trwalych w budowie oraz wartosci
niematerialnvch i prawnych

368,70

0,00

0,00
368.70

4 c. Kosz finansowe 3825,15
Wartosc ewidencyjna sprzedanych udzialów i akcji, stanowiacych dlugo i krótkoterminoweakt

a finansowe

Odsetki od kredytów i pozyczek opróczodsetek od kredytów inwestycyjnych wokresie realizacoi inwest cOi
3825,15

Oplacone prowizje od zaciagnietych kredytów, oprócz prowizji od kredytówinwest c on chZaplacone odsetki za nieterminowa regulacjezobowi zan
O

Odsetki i dodatkowe oplaty od srodków trwa ch
rzeo t ch w leasin finanso

Inne koszt finansowe
O

5 a. Zródla zwiekszenia iwykorzystanie funduszu statutowego

Fundusz
Wyszczególnienie

statutowyz aktualizacii wyceny
1. Stan na poczatek roku obrotowego

226417,24
aozwiekszenia

20232,890,00
- z zysku

20232,89
- inne bozmnieiszenia

0,00
- pokrycie straty - inne2. Stan na koniec okresu obrotowego

246650,13000

f
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5 b. Rozliczenie wyniku na dzialalnosci statutowej

Wynik na dzialalnosci statutowe i -85216,05
wtvm: strata

-85216,05

ES PNRW)
~C/A

Raooslaw Slusarclyk

STOWARZYSZENIE
PRACOWNIA HA RZECZ WSZYSTKICH ISTOT

43-360 Bystra. ul. Jasna 17
NIP 547-15-17-679, REG. 070028248

KRS 0000120960

Easy Tax iuroRachunkowe
Agnieszl< zarnecl<a

NIP 77 48·62·64
43.360 Bystr, I. Jasna 8

tel 033· 0·09·31

SKAR~~DU PnrWl~.~
Rafa/Kurek
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