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II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ewentualnych ich zmian w stosunku do roku 
poprzedniego.

W sprawozdaniu finansowym stowarzyszenie wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną.
Wynik finansowy stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej 
rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności 
przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
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2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Na aktywa stowarzyszenia  składają się aktywa obrotowe, które obejmują:
- środki trwałe 21.732,48,- zł
- środki pieniężne znajdujące się w kasach w wysokości 388,05 zł
- środki pieniężne znajdujące się na bankach rachunkowych w wysokości 4.942,23 zł 
 -  należności krótkoterminowe od  pozostałych jednostek inne 0 zł
- pozostałe rozrachunki (PZU -ubezpieczenie grupowe pracowników) 46,50 zł

Na pasywa stowarzyszenia składają się:
- kapitał (fundusz) podstawowy w wysokości 3.064,57 zł
- wynik finansowy netto  za rok 2013 w wysokości „- 9.162,32 zł”
wynik finansowy netto  za rok obrotowy w wysokości 33.087,60 zł

- zobowiązania krótkoterminowe:
 z tytułu dostaw i usług 79,54 zł
 pozostałe rozrachunki (tytuł wykonawczy ZUS – J.Kocon) – 39,87 zł
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3. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł, w tym przychodów określonych 
statutem z podziałem na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.

Na przychody stowarzyszenia  w roku obrotowym 2014  składają się:
a) przychody określone statutem w całości przeznaczone na działalność statutową nieodpłatną:
składki brutto określone statutem – 1.810,- zł,

- darowizny pieniężne – 71.016,29 zł
- dotacje, subwencje, refundacje – 614.992,32 zł
- darowizny rzeczowe – 1.958,20 zł
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4. Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem, o 
strukturze kosztów administracyjnych oraz podziale kosztów na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.

Wszystkie koszty poniesione przez stowarzyszenie w roku obrotowym 2014 przypadają na działalność 
statutową nieodpłatną.
Na koszty stowarzyszenia  składają się:
- amortyzacja bilansowa  - 145,30 zł
- amortyzacja podatkowa – 21.877,78 zł
- zużycie materiałów i energii – 50.361,00 zł
- usługi obce – 53.732,40 zł
- podatki i opłaty - 82,00 zł
- wynagrodzenia – 408.286,46 zł
- składki ZUS od wynagrodzeń finansowane przez Stowarzyszenie – 76.140,62 zł
- pozostałe koszty rodzajowe – 581,- zł
- wyposażenie – 64.974,54 zł
- inne usługi obce – 2.278,69 zł
- usługi bankowe – 107,20 zł

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2015-07-13
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5. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Stowarzyszenie  nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń oraz nie posiada innych zobowiązań związanych z 
działalnością statutową.
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6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy wykorzystywany jest zgodnie ze statutem stowarzyszenia.

VII

7. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich 
finansowania.

Stowarzyszenie  nie przewiduje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich 
finansowania.
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