
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1.
Środki trwałe:
  Stan środków trwałych na 01.01.2012 r.     0,00 zł 
  Zwiększenia stanu środków trwałych w 2012 r.                 0,00 zł
  Zmniejszenia stanu środków trwałych w 2012 r.     0,00 zł
  Stan środków trwałych na 31.12.2012 r.                  0,00 zł
Umorzenia środków trwałych –stana na 01.01.2012 r.   0,00 zł
Zwiększenia umorzeń w 2012 r.                  0,00 zł
Zmniejszenia umorzeń w 2012 r.                  0,00 zł
Stan umorzenia środków trwałych na 31.12.2012 r.                                            0,00 zł
Stowarzyszenie posiada wyposażenie (sprzęt komputerowy, wyposażenie biura-meble itp.) zakupione w latach 
poprzednich, ze srodków dotacji , o wartości łącznej (w cenach zakupu):  97 629,42 zł
Wartości niematerialne i prawne:

Stan Wartości niematerialnych i prawnych  na 01.01.2012 r.  5 490,00 zł 
Zwiększenia stanu wartości niematerialnych i prawnych  w 2012 r.                      0,00 zł
Zmniejszenia stanu wartości niematerialnych i prawnych  w 2012 r.          0,00 zł
Stan wartości niematerialnych i prawnych  na 31.12.2012 r.                5 490,00 zł

Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych  –stan na 01.01.2012 r. 5 490,00 zł
Zwiększenia umorzeń wartości niematerialnych i prawnych  w 2012 r.                      0,00 zł
Zmniejszenia umorzeń wartości niematerialnych i prawnych  w 2012 r                      0,00 zł
Stan umorzenia wartości niematerialnych i prawnych  na 31.12.2012 r.            5 490,00 zł

2. Stowarzyszenie nie posiada gruntów.

3. Stowarzyszenie nie posiada.

4. Zobowiązania z tego tytułu - nie występują

5. Fundusz statutowy stowarzyszenia tworzą dotacje, darowizny ,wpływy z działalności statutowej –
przeznaczone na realizację zadań statutowych stowarzyszenia.

6.Nie dotyczy

7.Nadwyżka przychodów dotyczących realizacji zadań statutowych stowarzyszenia nad kosztami zostanie 
zaliczona do przychodów następnego roku.

8. Nie dotyczy.

9. Nie dotyczy.

10. Zobowiązania :
a) 259 135,90  zł
b-d) nie dotyczy
 
11. Przychody przyszłych okresów: 597 506,55 zł- dotacje ,które po zatwierdzeniu rozliczeń przez 
dotacjodawców, powinny zostać wpłacone w roku 2013.

12. Nie wystąpiły.

13. Złożono weksle , jako gwarancję należytej realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu  Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu Państwa, na kwotę 551 754,02 zł

II

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2013-05-12

1. 

Organizacja szkoleń (kraj)  – 21 600,00 zł –przychdy działalności gospodarczej stowarzyszenia
Konsultacje prawne, szkolenia- 7 380,80 zł- przychody działalności statutowej odpłatnej
Prowadzenie mediacji – 3 023,00zł- przychody działalności statutowej odpłatnej

2. Nie wystąpiły.

3. Nie wystąpiły.

4. Nie wystąpiły.

5. W deklaracji podatkowej CIT-8 za 2012 r. wykazano przychody stowarzyszenia przeznaczone na pokrycie 
kosztów działalności statutowej stowarzyszenia. Przychody te są  zwolnione z opodatkowania (na postawie 
art.17 ust.1 ustawy o PDOP, zaś koszty związane z w/w przychodami- nie stanowią KUP w świetle ustawy o 
PDOP.

6. Nie dotyczy.

7. Nie wystąpiły.

8. Nie wystąpiły.

9. Nie wystąpiły.

10. Nie wystąpił
III

Stowarzyszenie nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływów środków pieniężnych.

IV

1. Nie dotyczy
2. Członkowie Zarządu stowarzyszenia udzielili stowarzyszeniu pożyczek dla zapewnienia płynności finansowej 
i realizacji podjętych przez stowarzyszenie działań statutowych. 
3. Stowarzyszenie w 2012 r. zatrudniało na podstawie umowy o pracę średniomiesięcznie 11 pracowników 
umysłowych.
4. Nie dotyczy.
5. Nie wypłacono.
6. Nie dotyczy

V

Nie dotyczy

VI

Nie dotyczy

VII

Nie dotyczy

VIII

Nie dotyczy

IX

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej otrzymało w 2007 roku od Fundacji im.Stefana Batorego –grant 
instytucjonalny, którego celem było zapewnienie stowarzyszeniu  źródła finansowania wydatków niezbędnych 
do funkcjonowania, a nie zaliczanych do bezpośrednich kosztów realizacji poszczególnych projektów.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej dotychczas nie wykorzystało (wydatkowało) całej kwoty w/w grantu.
Przychód z tytułu tejże dotacji został ujęty w przychodach statutowych stowarzyszenia w roku jego otrzymania 
(tj. w 2007 r.)

Druk: MPiPS


