
INFORMACJA DODATKOWA

I

 Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów. 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości 
określonych ustawą o rachunkowości oraz odrębnych przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej 
fundacji.
Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie w formie uproszczonej określonej przepisami Rozporządzenia 
Ministra Finansów dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej. 
Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte                  i 
przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne z zasadami memoriału, 
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym
Nie dokonano zmian zasad rachunkowości.

II

Bilans

4.2.2 Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne w kasie, na 
rachunkach bankowych oraz tzw. środki pieniężne w drodze. 

4.2.3 Fundusz statutowy – stan na początek okresu 7.276,43 złote, zwiększenia w bieżącym okresie z tytułu 
wyniku finansowego za rok obrotowy 2012 +5.307,26 złotych, stan na koniec okresu 12.583,69 złotych. 

4.2.4 Wynik finansowy netto za rok obrotowy – wykazuje się różnicą pomiędzy przychodami a kosztami za 
dany rok obrotowy. 

4.2.5 Należności- stan na 1.01.2013- 500 złotych, stan należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług na 
koniec okresu 0 złotych.

4.2.6 Zobowiązania – stan na 1.01.2013- 2.539,62 złote, stan zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i 
usług na koniec okresu 2.836,74 złote.

III

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

Składki członkowskie 2.930,00
Dochody z 1% 13.829,40
Dotacje                                                                          417.573,10
Darowizny                                                                       43.520,00  
Pozostałe przychody                                                       2.491,02 
Odsetki bankowe 28,64
Razem: 480.372,16

IV

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

Koszty realizacji zadań statutowych: 403.113,09
Koszty administracyjne                                                 61.060,70
Koszty finansowe                                                                     0,46   
Pozostałe koszty                                                                  500,00  

Razem: 464.674,25

V

Druk: MPiPS
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VI

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

 W 2013 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń.

VII

4.1.1 Przychody
Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł 
określonych przepisami prawa lub statutem, a także przychody finansowe.

4.1.2 Koszty
Koszty działalności Stowarzyszenia to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również świadczeń 
określonych statutem.
Do kosztów w rachunku wyników zalicza się:
- koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem przez fundację zadań przewidzianych 
statutem,
- koszty administracyjne.

Zarówno przychody, jak i koszty, oraz składniki majątku i źródła finansowania są podobne jak w latach 
poprzednich, ze względu na charakter stowarzyszenia trudno mówić o tendencjach zmian. Źródło finansowania 
i wydatkowania jest powiązane z dotacjami otrzymywanymi od PFRON i POWIATU.
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