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2. Rachunek wyników 
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INFORMACJA DODATKOWA 

 

Sprawozdanie finansowe z całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia Aktywności 

Lokalnej „Dolina Kacanki” sporządzone zostało za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 

grudnia 2014 roku zgodnie z Ustawą z dnia 11.07.2014 r. o zmianie ustawy 

o rachunkowości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1100) 

 
1. Dane Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” 
Wiązownica Kolonia 91 
28-200 Staszów 
 
NIP: 866-173-44-18 
REGON: 260701646 
KRS: 0000464319 
 
 
 
2. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” prowadzi wyłącznie działalność 
statutową 
 
3. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 1.01.2014 – 31.12.2014 
 
4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości 
- środki trwałe wycenia się według cen nabycia 
- należności wycenia się według wartości nominalnej 
- zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty 
- środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej 
- fundusz statutowy wycenia się według wartości nominalnej 
- rachunek zysków i strat sporządzany jest według wariantu porównawczego 
- nadwyżkę przychodów nad kosztami ustaloną za poprzedni rok obrotowy zalicza się w 
przychody działalności statutowej następnego roku obrotowego 
- nadwyżkę kosztów nad przychodami ustaloną za poprzedni rok obrotowy zalicza się w 
koszty działalności statutowej następnego roku obrotowego 
- rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym  
 
5. Sprawozdanie sporządzono z założeniem kontynuacji zadań statutowych. Jednocześnie na 
dzień 31.12.2014 r. nie stwierdzono żadnych okoliczności na zagrożenie kontynuacji działań 
statutowych. 
 
 
 
 
 



6. W 2014 oku Stowarzyszenie osiągnęło przychody z działalności statutowej w wysokości   
28 645,47 zł, w tym: 

 
- składki członkowskie                                             955,00 zł, 
- darowizny         2 495,00 zł, 
- dotacje      24 000,00 zł 
a) Akademia Orange     18 000,00 zł 
b) Działaj Lokalnie       4 000,00 zł 
c) UMiG Staszów       1 000,00 zł 
d) Fundacja Wspomagania Wsi     1 000,00 zł 
- pozostałe        1 145,47 zł 
- działalność odpłatna             50,00 zł      
        

     
 
 
7. Koszty działalności statutowej wyniosły 26558,36 zł, w tym: 
 
- koszty statutowe – 26540,36 zł  

- koszty administracyjne – 18,00 zł 
 
 
8. Stan środków pieniężnych  stowarzyszenia na dzień 31.12.2014 wynosi 2087,11 zł, w tym: 
 
- rachunek bankowy – 1347,68 zł 
- kasa – 739,43 zł 
 
9. Dodatni wynik finansowy zostanie przeznaczony na zwiększenie przychodów w 2015 roku. 
 
10. W 2014 roku Stowarzyszenie nie zatrudniało żadnych pracowników na umowę o pracę. 
 
11. W 2014 r. Stowarzyszenie zatrudniało 3 osoby na umowy cywilnoprawne. 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:  


