
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
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1. Zasady wyceny składników majątku obowiązujące w stowarzyszeniu
Środki pracy zakupywane do działalności spółki wyceniane są wg cen nabycia oraz klasyfikowane do :
- gdy okres używalności wynosi do 1 roku :
a) przy cenie nabycia do 1.500.- zł do materiałów
b) przy cenie od 1.500.- do 3.500.- zł do wyposażenia
c) przy cenie powyżej 3.500.- zł do środków trwałych
- gdy okres używalności wynosi powyżej 1 roku do środków trwałych z tym, że środki trwałe o wartości poniżej 
3.500.- zł są amortyzowane jednorazowo w miesiącu zakupu
2. Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników 
majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza 
się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od 
zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.
 Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 
roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty 
uzyskania przychodów. W stosunku do środków trwałych nabytych i wprowadzonych do ewidencji przed dniem 
1 stycznia 2000 roku stosowane są stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 
1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Określają one 
wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu.
 Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości 
początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie 
przekazania do użytkowania.

II

Druk: MPiPS



Wartość księgowa środków trwałych na koniec 2014 roku   22.268,26zł

Wartości niematerialne i prawne  0,00 zł
Zapasy 0,00 zł
Należności z tyt. podatków 0,00 zł
Inwestycje krótkoterminowe (środki pienięż.w kasie i na rach.bank.)  2.540,09 zł
Rozliczenia międzyokresowe 16,20 zł
Kapitał podstawowy  0,00 zł
Kapitał zapasowy     0,00 zł
Zobowiązania długoterminowe  0,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe  14.655,13 zł
a) zobowiązania z tyt. dostaw i usług (koszty na przełomie roku)  4.485,15 zł
b) zobowiązania wobec budżetu i ZUS za XII/2014  4.259,93 zł                                                      
c) inne  3.210,05 zł      
d) kredyty i pożyczki (pożyczka udzielona przez Panią Grażynę Pakos) 2.700,00 zł
        
Zobowiązania wobec budżetu i ZUS na dzień sporządzenia niniejszej informacji w większości zostały 
uregulowane.

Dochody przyszłych okresów 15.545,60 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów „844-3-2”
Umowa przyznania pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju”. Operacja: Zakup i montaż placu zabaw 
w Gorawinie.

Struktura wpływów   180.690,68 zł        
                                                                    
OTRZYMANE DOTACJE: 177.151,44 zł
w tym:
URZĄD GMINY RYMAŃ  98.331,79 zł
PUNKT PRZEDSZKOLNY 60.256,01 zł
PZwG Zakup i montaż placu zabaw w Gorawinie  413,64 zł
Całość dofinansowania z roku 2012 wynosi 16.545,23 zł co stanowi 69,81% wartości  projektu. Kwota 
16.545,23 została zaksięgowana na koncie Rozliczenia
międzyokresowe przychodów „844-3-2” i ulega co miesiąc zmniejszeniuo kwotę odpisów amortyzacyjnych. 
Analogicznie o tę samą kwotę zwiększa
się co miesiąc wartość otrzymanej dotacji „763-2-13”.

AKTYWNOŚĆ ROZWIJA POKL 18.150,00 zł  

POZOSTAŁE PRZYCHODY   3.539,24 zł
w tym:
DAROWIZNY 1% PODATKU 1.791,57 zł
INNE (darowizny gotówkowe, przelewowe) 1.347,67 zł 
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 400,00 zł

Struktura kosztów
  1342,50     0,7% Amortyzacja
12637,42     6,7% Zużycia materiałów i energii
15484,04     8,2% Usługi obce
       0,00     0,0% Podatki i opłaty
133771,31       71,2% Wynagrodzenia
 23843,77     12,7% Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
    849,11     0,5% Pozostałe koszty rodzajowe
 187928,15     100,0% Razem
    w tym utrzymanie:
         15202,50     8,09% Stowarzyszenia
       125622,28     66,85% Szkoły
         47103,37         25,06% Punktu Przedszkolnego
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Sporządzono dnia:2015-06-24

Zatrudnienie:  dniu 31.12.2014 r. Stowarzyszenie (szkoła i punkt przedszkolny) zatrudniało 3 osoby.
Transakcje z członkami Zarządu: w 2014 roku Stowarzyszenie otrzymało pożyczkę od członka Zarządu 
Grażyny Pakos    w wysokości 2.700 zł.
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Różnice między wynikiem bilansowym a podstawą opodatkowania: różnica pomiędzy wynikiem podatkowym a 
wyliczonym zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
Proponowany podział wyniku finansowego: Zarząd proponuje pokryć stratę bilansową za rok 2014 zyskami z 
lat następnych
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