
INFORMACJA DODATKOWA

I

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiary wyniku 
finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie w jakim ustawa pozostawia 
jednostce prawo wyboru:

a) Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o 
Rachunkowości z dnia 29 września 2004 roku z późniejszymi zmianami. 
b) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego.
c) rachunek wyników został sporządzony w wariancie porównawczym.

Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne:

a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia, 
lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
b) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z 
ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
c) Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących nabyte 
prawa dokonywane są na podstawie planu amortyzacji zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. 
Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową poczynając od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do 
użytku środka trwałego. Stosowane są stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych zgodnie 
z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

II

II

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

NA AKTYWA STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ SIĘ:
Środki pieniężne ogółem:   16789,72
Gotówka w kasie   226,73
Środki na rachunku bankowym   16562,99

NA PASYWA STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ SIĘ:
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   38,93
Fundusz statutowy   1500
Wynik finansowy roku obrotowego   15250,79

III

III

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych 
statutem

NA PRZYCHODY STOWARZYSZENIA SKŁADAŁY SIĘ:
Wynik finansowy za rok poprzedni   5004,95
Składki członkowskie   2708,00
Przychody na nieodpłatną działalność statutową:   
Darowizny od osób fizycznych   7603,27
Darowizny od osób prawnych   6155,00

IV

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2014-06-11

IV

Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o 
strukturze kosztów administracyjnych

Koszty nieodpłatnej działalności statutowej:   
Materiały   1227,90
Najem pomieszczeń na prelekcje   1479,69
Pozostałe   2375,88
Koszty administracyjne   
Materiały biurowe   50,00
Prowizje bankowe   129,00
Opłaty pocztowe   957,96

V

V

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.
VI

VI

Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym nie udzielało gwarancji ani poręczeń.
VII

VII

Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich 
finansowania

Szacuje się wzrost przychodów na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Druk: MPiPS


