
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sporządzono dnia:2015-07-19

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 31.12.2014 r. są zgodne z Ustawą o 
rachunkowości z 29.09.1994 r. 
Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych.

II

Środki pieniężne  w kwocie  374,81 zł  obejmują pieniądze oraz jednostki pieniężne (rozrachunkowe) 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 1 504,60 zł. 
Jest to wynik roku bieżącego-wielkość ujemna         -            413,76  zł,
           - wynik lat ubiegłych                                                 1 918,36  zł.

IV

Przychody statutowe - 
Na przychody statutowe składają się wpłaty od sponsorów (Miasto Poznań) w kwocie 211 050,00 zł, ROPS 
Poznań w kwocie 15 250,00 zł oraz  składki osób fizycznych – członków organizacji wynoszące 1 080,00 zł, 
darowizny wynoszące 13 254,19 zł i przychody z zwrotu podatku w kwocie 568,60 zł. W roku 2014 przychody z 
działalności statutowej stanowiły kwotę  241 202,79 zł.

V

Koszty realizacji działań statutowych –   241 299,52  zł.
Realizowane były następujące projekty:
-Razem Damy Radę  128 232,00 zł,
-Ponad Ulicami 53 520,00 zł,
-Bierz Dając Innym 30 980,00 zł,
-Życie na Macie 9 810,00 zł,
-Następna Szansa 17 660,00 zł,
-Pozostałe koszty statutowe  1 097,52 zł.

VI

Koszty administracyjne –    317,03 zł, składają się z następujących pozycji: 
- art. biurowe                                     67,59  zł,
- usługi bankowe       108,00  zł,
- usługi informatyczne (domena)     141,44  zł.

VII

Należności  - dotyczą  rozliczeń publiczno – prawnych (ZUS, US)   1 129,79  zł.

VIII

Wynik finansowy   wynosi – 413,76 zł (strata).

IX

W roku 2014 stowarzyszenie zatrudniało  osoby  na umowę zlecenie i umowę o dzieło celem realizacji zadań 
statutowych.

Druk: MPiPS


