
INFORMACJA DODATKOWA

I

1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i stosuje uproszczone zasady rachunkowości 
określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 roku w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności 
gospodarczej (Dz.U. z 2001 r. nr 137, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami ustalona za dany rok obrotowy, po zatwierdzeniu rocznego 
sprawozdania finansowego, zwiększa fundusz statutowy Stowarzyszenia.
3. Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, pomniejszone o dotychczasowe 
umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej, w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 
ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego 
roku lub wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar 
kosztów w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

II

1. Aktywa trwałe - 0,00
2. Aktywa obrotowe - 53.975,14
  zapasy - 6.289,35
  należności krótkoterminowe - 4.565,56
  inwestycje krótkoterminowe - 43.120,23
  krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 0,00
Na saldo zobowiązań i rezerw na zobowiązania Stowarzyszenia w kwocie 3.055,09 składają się:
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek:
  kredyty i pożyczki - 2.000,00
  z tytułu dostaw i usług - 1.000,00
  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00
  z wynagrodzeń - 0,53
  inne - 54,56
Rozliczenia międzyokresowe:
  rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe - 0,00

III

Przychody z działalności statutowej:  182.353,81
w tym:
Darowizny  4.564,00
Składki członkowskie 53.306,00
Dotacje celowe 18.000,00
Pozostałe przychody określone statutem 36.104,20
Darowizny – 1% podatku 25.266,35
Zysk roku poprzedniego 45.113,26

IV
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Koszty działalności statutowej:  121.521,63
w tym:
Darowizny przekazane 1.000,00
Prowadzenie spotkań informacyjny, spotkania edukacyjne 47.962,61
Wydanie materiałów: medale, odznaki, emblematy,  27.790,93
Wydatki sfinansowane z otrzymanych dotacji celowych 18.000,00
Pozostałe koszty  9.841,89
Wydatki sfinansowane z 1% 15.134,56
Wydatki sfinansowane z 1% na promocję 1.791,64
Strata z roku poprzedniego 0,00

Koszty Administracyjne: 17.030,77
w tym:
Zużycie materiałów  2.953,19
Usługi obce 13.594,84
Podatki i opłaty 482,74
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne 0
Amortyzacja 0
Pozostałe Koszty 0

V

Wynik na działalności finansowej -64,30
Wynik na działalności operacyjnej 0
Zyski / Straty nadzwyczajne 89,54
Wynik na działalności stowarzyszenia 43.826,65
Są to niewydatkowane środki, które zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych w kolejnym roku.

W Stowarzyszeniu nie wystąpiły odpłatne świadczenia realizowane w ramach celów statutowych oraz z tym 
związane koszty.

VI

W roku 2013 Stowarzyszenie nie udzieliło gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością 
statutową oraz pożyczek pieniężnych.

VII

Stowarzyszenie po uzyskaniu statusu OPP pierwszy rok otrzymało środki z 1%. W kolejnych latach, w celu ich 
zwiększenia, będą podejmowane szersze akcje promocyjne. Stowarzyszenie nie planuje nabywania składników 
majątkowych.
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