
INFORMACJA DODATKOWA 

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2014) 

Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN 

 
1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i 

kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce (omówienie według pozycji aktywów i 

pasywów oraz rachunku zysków i strat); 

a) środki pieniężne krajowe i fundusz statutowy wykazano w bilansie wg. wartości 

nominalnej, 

b) towary stanowiące darowizny rzeczowe wyceniono  protokolarnie, biorąc za jej podstawę 

obowiązujące ceny w kraju identycznych lub zbliżonych przeznaczeniem i wartością 

użytkową artykułów i przedmiotów. Dostawy darów w naturze od darczyńców lub dostawców 

potwierdzone dokumentami dostawy zawierającymi określenie dostarczonego towaru, ilości, 

ceny i wartości  podlegają protokolarnemu przyjęciu przez komisję, natomiast ich ewidencja 

w systemie FK następuje na podstawie wymienionych protokołu zbiorczego dostawy. Na 

koniec roku obrotowego nieprzekazane dary podlegają inwentaryzacji. 

b) pozostałe pasywa – według wartości nominalnej, 

c) ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole „4” i 5” w rozbiciu na koszty realizacji 

zadań statutowych i koszty administracyjne  

d) działalność gospodarcza prowadzona jest na wyodrębnionej ewidencji. 

 

2. Zmian metod księgowości, wyceny składników majątkowych nie dokonywano w ciągu roku 

2014. Sprawozdanie finansowe, z uwagi na prowadzenie w 2014 r. działalności 

gospodarczej, sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości. 

3. Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2014 r. do 31grudnia 2014 r. 

4. Przyjęty w stowarzyszeniu rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

5. Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania, zgodnie z art.64 ust.1 ustawy 

o rachunkowości.  

6. Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r. wynosił:   3 227,87 zł 

   - rachunki bankowe bieżące       2 023,07 zł 

   - środki pieniężne w kasie          1 204,80 zł 

7. Stan towarów  (darowizny rzeczowe) na 31.12.2014 r.  283 539,29 zł 

8.Stan towarów  handlowych na 31.12.2014 r. : 1 285,35 zł 

 
 
 
 



9. Struktura zrealizowanych przychodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r: 
 
Przychody statutowe ( zbiórka publiczna środki pieniężne)     70 501,61 zł 

Przychody statutowe ( zbiórka publiczna dary rzeczowe)      924 268,12 zł 

Przychody z dotacji                                                             1 235 051,68  zł 

Przychody z 1%                                                                        32 575,98 zł 

Przychody pozostałe (darowizny na działalność statutową)   180 372,52 zł 

Przychody z działalności gospodarczej                                    24 773,96 zł 
 
Przychody finansowe                                                                         0,02 zł 
 
Razem przychody:  2 467 543,89  zł 

 
10. Informacja o kosztach związanych z realizacja zadań statutowych; 
 

a) Koszty realizacji zadań statutowych w roku 2014 stanowią kwotę     2 499 810,31 zł 

b) Koszty działalności gospodarczej w roku 2014 stanowią kwotę                5 897,05 zł 
c) Pozostałe koszty finansowe stanowią kwotę                                             3 226,57 zł 
d) Koszty operacyjne pozostałe                                                                   20 881,96 zł 

 
Razem koszty:   2 529 815,89  zł 

 

11. Strata netto wynosi  62 272,00  zł  

12. Stowarzyszenie w 2014 prowadziło działalność gospodarczą. Nadwyżkę przychodów nad 

kosztami z działalności gospodarczej w wysokości 18 876,91 zł przeznacza się na 

działalność statutową. 

13. Rezerwy nie występują. 

14. Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2014 r. nie występują 

15. Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dostaw usług na dzień 31.12.2014 wynoszą: 

78 027,18 zł 

16. Należności krótkoterminowe na dzień 31.12. 2014 r. wynoszą: 779,76 zł 

17. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności 

przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej, i nie istnieją okoliczności wskazujące na 

zagrożenie kontynuacji działalności. 

18. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN nie pobierają wynagrodzeń za 

działania społeczne stowarzyszenia. 

19. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych. 

 


