Załącznik do uchwały nr 1/03/2015
zebrania zarządu
Stowarzyszenia Inicjatyw
Możliwych RzeczJasna

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Stowarzyszenia Inicjatyw Możliwych RzeczJasna
sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r

Bilans z uwzględnieniem realizacji projektu Mamy Głos

INFORMACJA DODATKOWA
Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi,
nieprowadzących działalności gospodarczej.

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów:
1. Aktywa trwałe w sprawozdaniu za 2014 r. nie występują.
2. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego nie wystąpiły.
3. Należności i roszczenia oraz zobowiązania wycenia się w trakcie roku obrotowego w
wartości nominalnej, natomiast na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
4. Krajowe środki pieniężne wyceniono na koniec roku 2014.
5. Strata roku ubiegłego zwiększa koszty roku następnego, zysk roku obrotowego jest
odnoszony na dalszą działalność statutową.
Ewidencja księgowa i sposób sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014:
Na podstawie rozporządzenia ministra finansów dotyczącego organizacji pozarządowych.
Informacje o znaczących zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym, a
nieuwzględnionych w bilansie oraz rachunkach zysków i strat:
Nie odnotowano takich zdarzeń
 Aktywa trwałe:
Nie wystąpiły. Stowarzyszenie w roku 2014 nabyło kamerę z kartą Micro SD o wartości 1.149,00 zł., materac o wartości – 879,45 zł., oraz zakupiony z rozliczanej dotacji aparat
fotograficzny o wartości 4.499,59 zł. Zgodnie z prowadzona polityką rachunkowości w
ewidencji środków trwałych umieszczane są tylko przedmioty (środki trwałe) o wartości
powyżej 3500 złotych zakupione ze środków własnych.
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście:
Stowarzyszenie nie użytkuje wieczyście gruntów.
Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów:
Stowarzyszenie nie użytkuje innych środków trwałych na podstawie umów najmu,
dzierżawy i innych umów:.
 Aktywa obrotowe:
Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2014 wynosiły 82.936,87 zł. Na kwotę składają się:
- należności krótkoterminowe 9.366,90 zł.
– inwestycje krótkoterminowe 73.569,97 zł., w tym
– środki pieniężne w banku 73.091,39 zł,
- środki pieniężne w kasie 478,58 zł.
– krótkoterminowe czynne rozliczenia kosztów (zapłacone przedpłaty) 0,00 zł.
Fundusze własne:
Fundusze własne Stowarzyszenia na dzień 31.12.2014 wynoszą 69.980,99 zł i składają
się z:
- wyniku finansowego roku 2013: 351,53 zł.
- zysk netto roku bieżącego: 69.629,46 zł.
– funduszu statutowego 0,00 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:
Rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2014 nie wystąpiły.
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 wynosi 12.955,88 zł i są to:
– zobowiązania z tytułu dostaw i usług 11.400,86 zł,
- rozrachunki z tytułu podatków 157,00 zł
- rozrachunki z tytułu składek zus 90,86
– rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 1.237,20 zł
- rozrachunki z tytułu nierozliczonych zaliczek 69,96 zł.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów: Nie wystąpiły.
Nie utworzono rezerwy.

 Przychody statutowe:
Na przychody statutowe w 2014 r. w kwocie 168.324,60 zł złożyły się:
– składki członkowskie 200,00 zł,
– dotacje 96.000,00 zł,
– przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 71.000,00 zł.
- zbiórki publiczne 324,60 zł.
Koszty realizacji działań statutowych:
Stowarzyszenie poniosło w 2014 r. koszty realizacji działań statutowych w wysokości
98.695,14 zł. a były to:
- koszty realizacji zadań statutowych – 81551,53 zł
– koszty administracyjne w kwocie 17.143,61 zł,
– pozostałe koszty nie wystąpiły,
– koszty finansowe nie wystąpiły,
– zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.
Wynik na działalności statutowej zamknął się zyskiem w wysokości 69.629,46 zł. Wynik
finansowy został w całości przeznaczony na kontynuację działalności statutowej w roku
2015.
Jednostka prowadziła w roku sprawozdawczym jedynie działalność statutową, ustawowo
zwolnioną z podatku od osób prawnych. Osiągnięty zysk został w całości przeznaczony
na kontynuację działań statutowych w roku kolejnym.

Gwarancja i poręczenia udzielone w związku z przeznaczeniem ich na działalność
statutową: Nie wystąpiły.
Struktura środków pieniężnych:
Stowarzyszenie nie jest zobowiązane do sporządzenia rachunku przepływu środków
pieniężnych.
Przeciętne zatrudnienie: Stowarzyszenie zatrudniało 1 pracownika na umowę o pracę.
Wynagrodzenia wypłacane członkom zarządu i organów nadzorczych: Nie wystąpiły. Nie
były płacone zarządowi żadne wynagrodzenia za posiedzenia zarządu lub za pracę w
zarządzie ani na podstawie umowy zlecenia ani z wynagrodzenia za pracę.

Pożyczki udzielone członkom zarządu: Nie wystąpiły.
Transakcje z członkami zarządu i ich małżonkami lub krewnymi: Nie wystąpiły.
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