
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych oraz inwestycji długoterminowych: 

Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

2.  Wartość gruntów użytkowanych wieczyście: nie dotyczy

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na 
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów: nie dotyczy

4. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i 
budowli: nie występują

5.  Informacje o funduszach w Stowarzyszeniu

 

6. Propozycje przeznaczenia nadwyżki przychodów/kosztów za rok obrotowy 2014:

Zysk za rok 2014 w kwocie 2.171,38 zł Zarząd decyduje się przeznaczyć na zwiększenie funduszu 
statutowego.

7. Informacje o stanie rezerw: nie dotyczy

8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności: nie dotyczy

9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, 
przewidywanym umową, okresie spłaty: nie dotyczy

10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: nie występują

11. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju): 
nie występują

12. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także 
wekslowych) związanych z działalnością statutową: nie występują

II

Druk: MPiPS



1.Struktura zrealizowanych przychodów i kosztów z działalności Stowarzyszenia:
Przychody                                                                        2013          %                   2014                   %
Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej                 17097,06  100,00%         10911,81            97,86%
składki członkowskie                                                           850,00      4,97%             750,00              6,87% 
darowizny                                                                       13197,06    77,19%          2679,36            24,55% 
dofinansowania                                                                 3050,00    17,84%          5850,00            53,61%
zbiórka publiczna                                                                    0,00     0,00%          1399,45            12,83%
cegiełki                                                                                  0,00     0,00%            233,00              2,14%              
                                                                     
Przychody z odpłatnej działalności statutowej                            0,00     0,00%            501,50%        100,00%
Koszty
koszty realizacji zadań statutowych z działalności 
nieodpłatnej związane z:                                                  16963,28    100,00%          8440,84           100,00%
-realizacją otrzymanych darowizn, zbiórek                         13913,28     82,02%           1984,25            23,51% 
-realizacją otrzymanych dofinansowań                                3050,00     17,98%            6456,59           76,49%
koszty realizacji działań statutowych działalności odpłatnej          0,00      0,00%              383,01          100,00%
koszty ogólnoadministracyjne                                               458,03   100,00%             418,08          100,00%
-zużycie matriałów                                                                 23,99      5,24%               41,58            9,95%
-usługi obce                                                                         434,04    94,76%             376,50          90,05%    
2.Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe :  nie występują
3.Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:  nie występują
4.Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej 
do zaniechania w roku następnych: nie występują
5.Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 
finansowego (zysku/straty) brutto.
wynik bilansowy  2171,38
 koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodów w br.(-) -79,25
      -nadwyżka kosztów nad przychodami za 2013r -79,25  
dochód podatkowy                                                2250,63
6.Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby:  nie wystąpił.
7.Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych w przypadku 
jednostek: Stowarzyszenie sporządza porównawczy rachunek zysków i strat
8.Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie 
należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska:  nie wystąpiły
9.Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe:  nie wystąpił
10.Podatatek dochodowy w wyniku operacji nadzwyczajnych nie wystąpił

III

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych:
Stowarzyszenie  nie jest zobowiązana do sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

IV

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych: w Stowarzyszeniu w 2014r. nie było 
zatrudnienia.
2. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład 
organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno): nie dotyczy
3. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów 
zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków 
oprocentowania i terminów spłaty:  nie wystąpiły

V

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku 
obrotowego:  nie wystąpiły
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w 
sprawozdaniu finansowym:  nie wystąpiły.
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 
oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację 
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku 
finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym:  nie wystąpiły.
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:  nie dotyczy.

VI

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji:  nie wystąpiły.
2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi: nie dotyczy
3. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów 
w organie stanowiącym spółki:  nie dotyczy

VII

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2015-07-12

Informacje dotyczące sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu, którego nastąpiło 
połączenie:  połączenie nie nastąpiło.

VIII

1. Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli niepewność 
występuje) oraz jej charakterystyka: 

   Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 
Stowarzyszenie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2014. Nie występują okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w roku 2015 i następnych.

2. Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności dalszej 
kontynuacji działalności: nie dotyczy
3. Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności dalszej 
kontynuacji działalności: nie dotyczy

IX

Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i 
wyniku finansowego jednostki:
W niniejszej informacji przedstawiono wszystkie istotne zdarzenia, które miały wpływ na ocenę 
sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia w 2014 roku.

Druk: MPiPS


