
INFORMACJA DODATKOWA

Sporządzono dnia:2014-07-14

I

Nie nastąpiły zmiany metod księgowości i wyceny w roku obrotowym. 
Nie nastąpiły zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
Podsumowanie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego.
Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego  na dzień 31.12.2013r. są zgodne z Ustawą o 
rachunkowości z 29.09.1994r. 
Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych.

II

Środki pieniężne  w kwocie  116,57 zł  obejmują pieniądze oraz jednostki pieniężne (rozrachunkowe) krajowe w 
gotówce, na rachunkach bankowych i w kasie.
Środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej.

III

Fundusze własne stanowią fundusze tworzone przez stowarzyszenie zgodnie z obowiązującym prawem, tj. 
właściwymi ustawami. Do funduszy  własnych zaliczane są także wyniki z lat ubiegłych. Fundusze wykazane są 
w wartościach nominalnych.
Wartość nominalna Funduszy wynosi 1 918,36 zł. 
Jest to wynik roku bieżącego-wielkość dodatnia +  2 114,80  zł, 
- wynik lat ubiegłych -  196,44  zł.

IV

Przychody statutowe - 
Na przychody statutowe składają się wpłaty od sponsorów (Miasto Poznań) w kwocie 165 646,00 zł oraz  
składki osób fizycznych – członków organizacji wynoszące 1 200,00 zł, darowizny wynoszące 11 210,00 zł i 
przychody ze zwrotu podatku w kwocie 2 729,10 zł. W roku 2013 przychody z działalności statutowej stanowiły 
kwotę  180 785,10 zł.

V

Koszty realizacji działań statutowych –   177 567,58  zł.
Realizowane były następujące projekty:
-Poznański Ośrodek Wspierania i Rozwoju Steetworkingu 10 530,00 zł,
-Ponad Ulicami 75 000,00 zł,
-Bierz Dając Innym 34 240,00 zł,
-Party Safe 56 930,00 zł,
-Pozostałe koszty statutowe 867,58 zł.

Koszty administracyjne – 1 102,72 zł, składają się z następujących pozycji: 
- usługi bankowe        78,00  zł,
- usługi pocztowe               41,80  zł,
- usługi telekomunikacyjne              982,92  zł.

Należności  - dotyczą  rozliczeń publiczno – prawnych (ZUS, US)   1 801,79  zł,
VI

Wynik finansowy w kwocie  2 144,80  zł podlega w całości zwolnieniu z PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 
ustawy.

VII

W roku 2013 stowarzyszenie zatrudniało osoby na umowę zlecenie i umowę o dzieło celem realizacji zadań 
statutowych.

Druk: MPiPS


