
INFORMACJA DODATKOWA

I

Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w 
stosunku do roku poprzedniego.

Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne:

a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia, 
lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
b) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z 
ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
c) Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących nabyte 
prawa dokonywane są na podstawie planu amortyzacji zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. 
Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową poczynając od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do 
użytku środka trwałego. Stosowane są stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych zgodnie 
z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

II

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

Aktywa Stowarzyszenia:
- środki pieniężne w kasach 6.641,00
- środki pieniężne na rachunku bankowym 24.601,61

Pasywa Stowarzyszenia:
- wynik finansowy 31.242,61

III

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych 
statutem

Na przychody Stowarzyszenia składały się:
- darowizny od osób fizycznych 
- darowizny od osób prawnych

IV

Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o 
strukturze kosztów administracyjnych

Koszty realizacji zadań statutowych: 766.279,99
-pomoc poszkodowanym w Tajfunie na Filipinach
-budowa domu Studiów w Indiach
-pomoc ofiarom ludobójstwa w Rwandzie
-pomoc ubogim i patologicznym rodzinom w Kazachstanie
-pomoc ubogim na Białorusi
-pomoc potrzebującym w Kamerunie
-doraźna pomoc potrzebującym w Polsce

Koszty administracyjne: 1.883,20
- usługi obce (druk i kopiowanie dokumentów, prowizje bankowe)

V

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2014-06-29

VI

Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

W okresie sprawozdawczym nie udzielano gwarancji ani poręczeń. Inne zobowiązania nie występują.
VII

Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich 
finansowania

Organizacja zamierza w przyszłości kontynuować działalność co najmniej w dotychczasowym zakresie.

Druk: MPiPS


