
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Metody wyceny aktywów i pasywów i sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa 
pozostawia jednostce prawo wyboru:
a) należności  - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
b) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
c) środki trwałe o wartości powyżej 3.500 PLN wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie; 
amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodami: degresywną lub liniową,
d) środki trwałe o wartości mniejszej lub równej 3.500 PLN amortyzuje się jednorazowo w miesiącu następnym 
po oddaniu do użytkowania 
e) przy amortyzacji stosuje się stawki podatkowe zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1992 r. Nr 21 poz. 86 z późn.zm)
f) bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzany jest zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości 
z dnia 29.09.1994r. (Dz. U. nr 121 poz.591 z póżn.zm)
1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, 
zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan 
końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej 
amortyzacji lub umorzenia.
a) Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
                                                   stan na 1.01.2014           31.12.2014
urządzenia techniczne i maszyny             13500,00             13500,00
pozostałe środki                                     13700,00             13700,00

b) Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
                                               stan na 1.01.2014    zwiększenie       31.12.2014
urządzenia techniczne i maszyny             1350,00           1350,00           2700,00
pozostałe środki                                          0,00           2739,96          2739,96

c) Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
                                              stan na 1.01.2014           31.12.2014
urządzenia techniczne i maszyny             12150,00            10800,00
pozostałe środki                                     13700,00             10960,04

2.  Wartość gruntów użytkowanych wieczyście: nie dotyczy
3. Wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych 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
                                             stan na 1.01.2014    zwiększenie       31.12.2014
fundusz podstawowy                   22200,58                 2788,02           24988,60
Zwiększenie funduszu podstawowego (statutowego) nastąpiło na skutek przeznaczenia nadwyżki przychodów 
nad kosztami w kwocie 2.788,02zł z roku obrotowego 2013r.
6. Propozycja, co do sposobu podziału zysku (pokrycia straty) za rok obrotowy 2014
Strata za rok 2014 w kwocie 644,55zł zostanie pokryta w latach następnych.
7. Informacje o stanie rezerw: nie dotyczy
8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności: nie dotyczy

II

Druk: MPiPS



W 2014r.  zakupiono  ze środków pochodzących z 1% lampę do koloroterapii i drukarkę

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby:  nie wystąpił.

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

10. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych: 
                                                                           1.01.2014               31.12.2014
czynne rozliczenia międzyokresowe                                0,00                        0,00   
bierne rozliczenia międzyokresowe                                 0,00                        0,00
rozliczenia międzyokresowe przychodów                   58113,35                 58335.05
dotacje z UE                                                                 0,00                    4823,48
dotacje  PFRON                                                       44503,15                 42641,33
otrzymany 1% podatku przeznaczony na zakup środka trwałego w 2013 r.
                                                                             13610,20                10870, 24

III

Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej                                       2013          %      2014          %
     
Składki członkowskie                                                                            720,00       0,32%         900,00        0,21%
Darowizny                                                                                         28047,71     12,40%     21445,00        4,95%
Dotacje z PFRON                                                                               168838,80     74,64%    228060,57      
66,51%
Dotacje z UE                                                                                             0,00       0,00%     88176,68       20,36%
Dotacja z RCPS                                                                                 23087,00     10,21%      6520,00         1,51%
1% podatku                                                                                       0,00        0,00%     11780,80        2,72%
Pozostałe przychody                                                                              5500,00      2,43%     16239,96        
3,75%

Razem                                                                                        226193,51    100,00%   433,123.01    100,00%

Przychody Stowarzyszenia zostały wykazane w wysokości kosztów nimi pokrytych. Pozostała część 
przychodów przypadająca do rozliczenia w 2015 wykazana jest w międzyokresowych rozliczeniach 
przychodów.

Pozostałe przychody obejmują pozostałe dotacje otrzymane w kwocie 13500,00zł oraz przychody do wysokości 
amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z 1% w latach poprzednich w kwocie 2739,96zł.

1. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych w okresie od 
01.01.2014 do 31.12.2014r.: nie dotyczy

2. Wyjaśnienie różnic pomiędzy zmianą stanu tych samych pozycji wykazanych w bilansie i rachunku 
przepływów pieniężnych: nie dotyczy

3 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku 
obrotowego:  nie wystąpiły

4. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w 
sprawozdaniu finansowym:  nie wystąpiły.

5. 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

6. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:  nie dotyczy.

IV

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

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2015-06-17

V

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 2014r. 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

VI

Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych w przypadku 
jednostek: Stowarzyszenie sporządza porównawczy rachunek zysków i strat

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

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe:  nie wystąpiły

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: nie wystąpił

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

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

VIII

IX
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