
INFORMACJA DODATKOWA

I

1.  Aktywa i pasywa wycenia się w kwotach faktycznie otrzymanych i wydatkowanych. 
2.  Stowarzyszenie posiada majątek trwały o łącznej kwocie 93 528,01 zł. i jest to między innymi :
 
- samochód Mercedes Vito,
- działka budowlana w Tanowie,
- 2 koncentratory tlenu.

II

3.  Na aktywa obrotowe Stowarzyszenia składają się otrzymane:
 - dotacje, darowizny od osób fizycznych  i  prawnych,

4.  Pasywa Stowarzyszenia obejmują w poz. B.II.2 zobowiązania wobec osób działających w imieniu i na rzecz 
Stowarzyszenia .

III

5.  Struktura przychodów w 2013 roku – łączna kwota 997 910,97 zł.:
a) dotacje:
- Gmina Police       27650,00 zł.
- Gmina Dobra         5 000,00 zł.
- Gmina Kołbaskowo      16 000,00 zł.
- Powiat Police       15 000,00 zł.
- Gmina Nowe Warpno      30 000,00 zł.
b) darowizny od osób fizycznych      4 860,00 zł.
c) darowizny od osób prawnych      7 230,91 zł.
d) wpłaty 1%                     803 957,21 zł.
e) przychody finansowe (odsetki, różnice kursowe)      363,12 zł.
f) pozostałe przychody       20 516,00 zł.
g) Pola Nadziei           1 265,50 zł.
h) Festyn 06/2013          3 189,70 zł.
i) przychody poprzednich okresów     61 698,53 zł.
j) składki członkowskie         1 180,00 zł.

IV

6.  Struktura kosztów w 2013 roku – łączna kwota 226 424,09 zł.
a) koszty statutowe – 187 784,64 zł.
  - zakup usług medycznych     83 620,00 zł.
  - pozostałe koszty            104 164,64 zł. 
b) koszty administracyjne – 38 628,45 zł.
  - zużycie mat. i energii (1,18%)         453,37 zł.
  - usługi obce (8,99%)              3 472,10 zł.
  - podatki i opłaty (0,20%)                         79,00 zł.  
  - wynagrodzenia wraz ze świadczeniami (12,94%)  5 000,00 zł.
  - amortyzacja (53,96%)            20 842,00 zł.
  - pozostałe koszty (22,73%)      8 781,98 zł.
 w tym: udział w prom. 1%     8 000,00 zł.
   paliwo, koszty eksploatacyjne      781,98 zł.  
c) koszty finansowe            11,00 zł.

V

7.   Jednostka nie posiada wyodrębnionego  funduszu statutowego.

VI

8.  Jednostka nie udziela żadnych gwarancji i poręczeń.

VII

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2014-06-06

9. Należności na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 3 276,89 zł., zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 14 424,84 
zł., a rozliczenia międzyokresowe kosztów (polisy OC) 2 375,86 zł.

10.  Stan środków pieniężnych w kasie 1 033,28 zł. oraz na rachunkach bankowych 105 468,35 zł. i lokacie 
bankowej 650 000,00 zł.

11. Wpłaty na rachunek bankowy z tytułu 1% wyniosły 803 957,21 zł., w tym kwota w wysokości 16 621,80 zł. z 
przeznaczeniem na budowę w Tanowie.

Druk: MPiPS


