INFORMACJA DODATKOWA ZA 2014 R.
(załącznik do bilansu i rachunku wyników)

A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Stowarzyszenie ŻÓŁTY PARASOL z siedzibą 50-315 Wrocław, ul. Nowowiejska 38 zostało
zarejestrowane w dniu 05.11.2008 r. w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego otrzymując numer KRS: 0000317292
(sygnat.akt: WR.VI NS-REJ.KRS/18145/08/989).
2. Urząd statystyczny we Wrocławiu nadał numer identyfikacyjny REGON: 020865865.
3. Urząd Skarbowy we Wrocławiu nadał Stowarzyszeniu numer identyfikacji podatkowej
NIP: 898-21-48-457.
4. Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieograniczony, nie posiada terenowych jednostek
organizacyjnych.
5. Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju lokalnej społeczności ze szczególnym
uwzględnieniem:
• Dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi,
• Rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
• Osób starszych.
6. Skład Zarządu:
Joanna Warecka - Prezes Zarządu
Katarzyna Wierzbińska - Wiceprezes Zarządu
Jolanta Szydło - Sekretarz Zarządu
Marta Dominikowska - Członek Zarządu
Bartłomiej Malinowski - Członek Zarządu
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. przy założeniu
kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w dalszej przyszłości. Nie są nam znane okoliczności,
które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny.
•
•
•

Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen
nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszonych
o odpisy amortyzacyjne.
Aktywa finansowe wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane
utratą ich wartości.

2. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym.
W roku 2014 nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny. Stowarzyszenie stosuje metodę
kalkulacyjną ustalania Wyniku Finansowego.
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3. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły w okresie bilansowym.
Takie zdarzenia nie wystąpiły.
4. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym.
Takie zdarzenia nie wystąpiły.
5. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
oraz długoterminowych aktywów finansowych.
Stowarzyszenie ŻÓŁTY PARASOL nie posiada środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
ani długoterminowych aktywów finansowych (udziałów, akcji, papierów wartościowych).
6. Podział należności i zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,
przewidywanym umową okresie spłaty.
Należności:
Należności z tytułu

Okres wymagalności
Do 1 roku
Początek roku
obrotowego

1. dostaw i usług
2. podatków
3. środków z ZUS
4. wynagrodzeń
5. dochodzone na
drodze sądowej
6. innych należności
RAZEM

Koniec roku
obrotowego

RAZEM

Powyżej 1 roku
Stan na
Początek roku
Koniec roku
obrotowego
obrotowego

5,00

Początek roku
obrotowego

Koniec roku
obrotowego

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

Zobowiązania:
Zobowiązania z tytułu

Okres wymagalności
Do 1 roku
Początek roku
obrotowego

1. kredytów i pożyczek
2. dostaw i usług
3. podatków
4. ubezpieczeń
społecznych
5. wynagrodzeń
6. zobowiązań
wekslowych
7. innych zobowiązań
RAZEM

Koniec roku
obrotowego

RAZEM

Powyżej 1 roku
Stan na
Początek roku
Koniec roku
obrotowego
obrotowego

Początek roku
obrotowego

Koniec roku
obrotowego

83,00

150,01

83,00

150,01

13,22

125,61

13,22

125,61

96,22

275,62

96,22

275,62

0,00

0,00

7. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych
okresów.
Na dzień bilansowy, nie wystąpiły czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów ani przychody
przyszłych okresów.
8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych.
Nie wystąpiły.
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9. Informacje o zatrudnieniu (w pełnych etatach).
W roku 2014 Stowarzyszenie ŻÓŁTY PARASOL nie zatrudniało pracowników etatowych.
10. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

przychody statutowe WF z 2013
1% podatku na rzecz OPP
odpłatna działalność statutowa
składki członkowskie
darowizny:
dotacje:
Razem przychody statutowe

6 153,27 zł.
2 293,70 zł.
42 218,00 zł.
320,00 zł.
5 600,00 zł.
53 000,00 zł.
109 584,97 zł

11. Informacje o strukturze kosztów.
Koszty statutowe Stowarzyszenia ŻÓŁTY PARASOL w 2014 roku
Koszty administracyjne wyniosły
na które składają się:
- materiały i energia
- usługi obce
- wynagrodzenia

97 825,73 zł.
6 372,34 zł.
277,97 zł
3 031,37 zł.
3 063,00 zł.

Razem (koszty statutowe + koszty administracyjne)

104 198,07 zł.

12. Wynik na działalności statutowej i finansowej.
Wynik na działalności statutowej Stowarzyszenia wynosi
Koszty administracyjne w 2014 roku wyniosły
W roku sprawozdawczym przychody finansowe (odsetki od kaucji)
W roku sprawozdawczym koszty finansowe
W roku sprawozdawczym nie wystąpiły przychody operacyjne
W roku sprawozdawczym nie wystąpiły koszty operacyjne

Na dzień 31.12.2014 r. w Stowarzyszeniu ŻÓŁTY PARASOL wystąpiła nadwyżka
przychodów nad kosztami w wysokości:
Kwota ta, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, zwiększy przychody
statutowe w 2015 roku.

13. Wynik wykazany w deklaracji CIT-8 za 2014 rok
Przychody za 2014 rok
Korekta:
Wynik finansowy za 2013 rok
Przychody finansowe
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody wykazane w CIT-8

109 584,97 zł.
- 6 153,27 zł.
+ 0,70 zł.
+ 0,00 zł.
103 432,40 zł.

Koszty za 2014 rok
Koszty wykazane w CIT-8
Strata za 2014 rok

104 198,07 zł.
104 198,07 zł.
- 765,67 zł.
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+ 11 759,24 zł.
- 6 372,34 zł.
+ 0,70 zł.
- 0,00 zł.
+ 0,00 zł.
- 0,00 zł.

+ 5 386,90 zł.

14. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.
Stan na 01.01.2014 r.
Zwiększenia w 2014 r.
Zmniejszenia w 2014 r.
Stan na 31.12.2014 r.

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Wrocław, dnia 31.03.2014 r.

Podpisy:
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