
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Aktywa i pasywa wyceniono na dzień bilansowy w sposób następujący:
rzeczowe składniki majątku wykazuje się zgodnie z ich wartością początkową, pomniejszoną o umorzenie. 
Stowarzyszenie dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3,5 
tys.zł wg stawek wykazanych w załączniku do ustawy podatkowej. Dla środków trwałych, których wartość 
początkowa wynosi poniżej 3,5 tys.zł  odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w miesiącu oddania 
środka do użytkowania.                                
Należności i zobowiązania wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty i zakwalifikowano je jako 
krótkoterminowe o okresie zapłaty do 12 miesięcy. Pozostałe aktywa i pasywa  środki pieniężne, kapitały, 
(fundusze) wykazywane są według wartości nominalnej.

II

Wszystkie operacje zostały zaewidencjonowane i ujęte w bilansie. W Stowarzyszeniu nie miały miejsca 
zdarzenia, które zaistniały po dniu bilansowym i nie zostały ujęte w bilansie i rachunku wyników.
Majątek trwały stowarzyszenia to: 
środki trwałe o wartości brutto     269629,25zł
umorzenia    266959,45 zł
wartość netto         2669,80 zł

III

Przychody określone statutem w 2014 roku o wartości     -  702898,14 zł 
dotacje                                  591721,85 zł
darowizny rzeczowe                1004,00 zł
składki                                   3073,00 zł
przychody finansowe              1047,52 zł
przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego               12830,00 zł
pozostałe przychody operacyjne                                                7686,00 zł
Miasto  Skierniewice                                                                 76015,00 zł
1% podatku opp                                                                      7020,77zł
Dofinansowanie Rada Polek                                                       2500,00 zł

IV

Koszty statutowe wynoszą 711618,09 zł, z tego przypada na koszty dotyczące rozliczonych dotacji 
budżetowych 591695,37zł
Koszty działalności występujące w 2014r w wysokości 698788,09 zł przedstawiają się następująco:
Zużycie materiałów i energii                                                                     55907,02 zł
Usługi obce                                                                                            57665,63 zł
Podatki i opłaty ( od środków trwałych  )                                                   768,00 zł
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                  521742,71 zł
Amortyzacja                                                                                          4253,70 zł
Pozostałe                                                                                              711281,03 zł
Koszty finansowe  występujące w rachunku wyników w kwocie 1789,25 zł to przede wszystkim prowizje 
bankowe

V

Fundusz statutowy w 2014 roku zwiększył się o kwotę  13249,49 zł i wynosi  76568,27 zł

VI

W 2014 roku Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością 
statutową.

VII

Przychody w 2014 roku wzrosły o kwotę  130601,15 zł
Koszty realizacji zadań statutowych zmniejszyły się o kwotę 154325,73 zł
Wynik finansowy Stowarzyszenia za 2014 rok jest niższy niż w roku ubiegłym i wynosi  -  strata 8719,95zł

VIII

IX
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