INFORMACJE

DODATKOWE

Informacje ogólne:
1)

Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PRZYSTAŃ
08-110 Siedlce ul. Reymonta 2a
NIP 821-23-27-951
zarejestrowane - Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - nr KRS 0000166541
Od 2005r – organizacja pożytku publicznego.

2)

Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony

3)

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:od 01.01.2014r do 31.12.2014r.

4)

Organizacja stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek
mikro (z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń)
a )korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny
b) sporządza sprawozdanie wg załącznika 4 ustawy o rachunkowości

5)

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości,nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6)

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości
nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są według nominalnych cen zakupu.
Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku
dochodowym osób prawnych.
Wynik finansowy według wartości nominalnej, zostanie zaliczony na zwiększenie
kapitału(funduszu) podstawowego.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem uproszczonych
zasad przewidzianych dla jednostek mikro wprowadzonych ustawą z dnia 11 lipca 2014r
o zmianie ustawy o rachunkowości tj. z zastosowaniem art 46 ust 5 pkt 4 ,art 47ust 4pkt 4,
art 48 ust 3, art 48b ust 4ustawy o rachunkowości.

Informacje uzupełniające do bilansu:
1) Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PRZYSTAŃ
nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,

gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie,
nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i
nadzorujących,a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i
poręczeń wszelkiego rodzaju. Organizacja nie posiada udziałów i akcji.

2) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach Stowarzyszenia.

1. Aktywa trwałe:

- nie posiada

2. Aktywa obrotowe
środki finansowe
kasa-

1446,97zł

bank-

113591,76 zł

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 123,00zł koszt przedłużenia domeny
przystansiedlce.pl na2015r
Razem aktywa - 115161,73zł.

3. Pasywa – fundusze własne

fundusz podstawowy na 31.12.2014r - 100641,68zł
wynik finansowy za 2014r
razem fundusz własny

4. Zobowiązania

14520,05zł
115161,73zł

- nie posiada

Razem pasywa- 115161,73zł

Informacje uzupełniające do rachunku zysków i strat

1)

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

a) składki członkowskie -

1300,00zł

b) dotacje (Urząd Miasta Siedlce)-

8000,00zł

c) darowizny
od osób prawnych -

3000,00zł

od osób fizycznych-

13404,00zł

darowizny rzeczowe(Bank Żywności)

449,93zł

darowizny razem 16853,93zł
d) przychody z tytułu 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych za - 17406,92zł
e) przychody finansowe
odsetki od rachunku bankowego

przychody ogółem-

2604,80zł

46165,65zł.

2) Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

a)Plener artystyczny „Krynica Zdrój”b)Wycieczki do kina i teatru w Siedlcach

28543,14zł
1388,00zł

c)Przekazanie otrzymanej darowizny rzeczowej
(produkty żywnościowe ) podopiecznym
d) koszty administracyjne -

449,93zł
1264,53zł

(druki księgowe, leki do apteczki,prenumerata Biuletynu Głównego Księgowego,
przedłużenie rejestracji domeny, prowizje bankowe, opłata za publikację sprawozdania
w KRS
koszty ogółem-

3)

31645,60zł.

Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Organizacja nie prowadzi zbyt dużo działań i stara się zgromadzić jak najwięcej środków
finansowych na cel nadrzędny dla którego powstała, czyli zapewnienie osobom z upośledzeniem
umysłowym godnych warunków dożywotniego zamieszkania.

Data sporządzenia:

podpisy
sporządziła : Teresa Urbanek -skarbnik

Siedlce dn. 25.03.2015r

