
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Stosowano następujące zasady wyceny aktywów i pasywów:
- inwestycje rozpoczęte wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia,
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o 
odpisy amortyzacyjne (umorzenie),
- zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wg cen nabycia,
- środki pieniężne i fundusze wg wartości nominalnej,
- należności i zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
- aktywa i pasywa wyrażone w  walutach obcych na dzień bilansowy wg średniego kursu ustalonego dla danej 
waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Nie stosuje się zasady ostrożnej wyceny określonej w ustawie o rachunkowości

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany w metodach wyceny aktywów i pasywów w stosunku 
do roku poprzedniego.

II

I. Aktywa trwałe - środki trwałe netto na dzień 31.12.2014r.
Środki Trwałe i WNIP       150.534,88   
na 01.01.2014r.                         przychody                    przychody                  rozchody                    na dzień 
31.12.2014
010-2 Maszyny i urządzenia        15.531,86                                                                                      15.531.86
010-3 Środki transportowe          87.861,01                                                                                      87.861,01
010-4 Pozostałe śr. trwałe           69.819,80                    19.800,00                                                    89.619,80
020-4 Wartości niematerialne      4.341,90                                                                                        4.341,90 
i prawne (    inne)           
.............................................................................................................................................................................
Razem                                     177.554,57                    19.800,00                                                    197.354,57

Umorzenia śr. trwałych i WNIP                                        amortyzacja                        zmniejszenia
                                               
.......................................................................................................................................
070-2 Maszyny i urządzenia       15.531,86                                                                                                 
15.531,86
070-3 Środki transportowe         52.816,01                      9.780,00                                                              
62.596,01
070-4 Pozostałe śr. trwałe          68.378,79                          480,00                                                            
68.858,79
075-4 umorzenie wartości
niematerialnych ( inne)              4.341,90                                                                                                  4.341,90 
                                           
..............................................................................................................................................
Razem                                      141.068,56                   10.260,00                                                             
151.328,56

083 Środki trwałe w budowie       51.747,33                     79.539,87                            26.778,33                  
104.508,87

III

II.

ŚRODKI PIENIĘŻNE, RACHUNKI BANKOWE                                           815.635,22 zł
                                                               .........................................................................

1. stan kasy                                                                 5.309,29 zł
2. stan na rachunkach bankowych                               810.325,93 zł
     a) rachunek bankowy PKO BP I O/Poznań                 30.325,93 zł
     b)  j.w.                                                 lokata       780.000,00 zł

IV

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2015-04-28

III.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

                         Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG Z OKRESEM WYMAGALNOŚCI DO 1 ROKU                     6,12 
ZŁ

V

IV.

Zobowiązania krótkoterminowe

                        - z okresem wymagalności do 1 roku                             2.621,68 zł
VI

V. 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów

                  - wpływy do wykorzystania w następnym roku                      3.588,09 zł
VII

VI.
Międzyokresowe rozliczenia kosztów - krótkoterminowe                        1.925,64 zł

VIII

VII.
 Wpływy statutowe                                                                        1.033.808,03 zł
   1. składki członkowskie                                     120,00 zł
   2. Wpływy:     a) z 1% podatku                    584.772,33 zł
                        b)  zbiórki publiczne                 25.898,96 zł
                        c)  wpływy pozostałe              190.386,85 zł
   3. dotacje, wpływy wg. umów                      185.822,66 zł
   4. pozostałe przychody: a) dział. odpłatna      38.070,50 zł
                                       b) nawiązki sądowe     8.736,73 zł

VIII.
Pozostałe przychody                                                                     3.184,33 zł

IX

Druk: MPiPS


