
INFORMACJA DODATKOWA

I

Stowarzyszenie prowadzi pełną księgowość, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o rachunkowości. 
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się 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 
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 
Stowarzyszenie dokonuje podziału kosztów na statutowe i administracyjne. Organizacja nie prowadzi ewidencji 
zapasów. Zakupione materiały odpisywane są bezpośrednio w koszty w momencie ich zakupu. Stowarzyszenie 
posiada na stanie środki trwałe. Są to laptop otrzymany jako darowizna w roku 2007, stół ping - pongowy 
zakupiony w roku 2007 ze środków własnych, czajnik bezprzewodowy zakupiony ze środków własnych w roku 
2010. oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka+skaner+kserokopiarka) zakupione ze środków własnych w 
roku 2011. Ponadto w roku 2013 jako środki trwałe przybyły: kija do nordic-walking,  aparat fotograficzny oraz 
kolejny laptop z drukarką. Przedmioty stanowiące wyposażenie są umarzane w 100% w momencie oddawania 
do użytku i zapisywane w koszty działalności.

II

Zarówno aktywa jak i pasywa to środki finansowe.

III

1. GOTÓWKA     stan na 31.12.2014r.
- rachunek bieżący                                                 7059,49
- rachunek lokata/rehabilitacja Remigiusza Kowala/ 21816,81
- kasa Stowarzyszenia                                              134,85
____________________________________________________
                                                                 Razem 29011,15

2. FUNDUSZ STATUTOWY  stan ba 31.12.2014r.          5965,31

3. PRZYCHODY    w 2013r.
- składki członkowskie                420,00
- darowizny celowe ?Jasełka?    3521,81
- darowizny statutowe                  50,00
- dotacje                               40550,00
- 1% podatku                          3767,70
- 1% podatku 
   /rehabilitacja R.Kowala/        4342,20
- zbiórka publiczna 
  na rehabilitację R.Kowala     14767,80
- inne                                        19,56
_________________________________
                                Razem  67439,07

IV

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2014-05-01

1. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH w 2013r. 
- zakup materiałów i wyposażenia                 10653,51
- dofinansowanie zakupu protezy R.Kowla      19110,00
- usługi                                                         1897,56
- umowy-zlecenia                                         35320,00
- składki na ubezpieczenia                                410,74
______________________________________________
                                                      Razem   67391,81

2. KOSZTY ADMINISTRACYJNE w 2013r.
- materiały                 467,48
- usługi                      372,44
- opłaty bankowe        147,49
__________________________
                     Razem   987,41

Koszty ogółem: 68379,22
Wynik na działalności statutowej   47,26

Wynik ogółem w 2013r.   -940,15

V

Fundusz statutowy jest wykorzystywany na realizację celów statutowych oraz koszty administracyjne 
Stowarzyszenia. Źródła funduszu statutowego to dotacje celowe,  zbiórki publiczne, darowizny, wpłaty 1% 
podatku od osób fizycznych oraz składki członkowskie.

VI

W roku 2013 nie udzielano gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

VII

Tendencje wzrostowa maja wpłaty 1% podatku dochodowego ze wskazaniem celu. Formą pozyskiwania 
funduszy w roku 2013 były zbiórki publiczne, również ze wskazaniem celu zbiórki. Zasadniczy udział w 
przychodach maja dotacje ze środków publicznych.Struktura kosztów nie zmienia się.  
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