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Podpisy Zarządu i osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg.

Niniejszym prezentujemy Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Konsumentów Polskich za
rok obrotowy kończący się 31.12.2014r. i składającego się z:
1. Wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego,
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 48 310,48 PLN,
3. Rachunku Zysków i Strat wykazującego stratę w kwocie 1 667,71 PLN,
4. Dodatkowych informacji i objaśnień,

___________________________________
Rokicka Grażyna - Prezes Zarządu

___________________________________
Odziemczyk Tomasz - Wiceprezes Zarządu

___________________________________
Borzymiński Michał – Wiceprezes Zarządu

___________________________________
Małgorzata Otmianowska – Filus (wspólnik MBA Finance s.c.)
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Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego
Informacje ogólne o Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich
Przedstawione Sprawozdanie Finansowe dotyczy Stowarzyszenia
i zwane jest w dalszej części sprawozdania "Stowarzyszeniem".

Konsumentów Polskich

Organem rejestrowym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Podmiot wpisany jest do Rejestru Przedsiębiorców
oraz do Rejestru Stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod nr KRS 0000127128.
Stowarzyszeniu nadano numer statystyczny REGON 011125606 oraz numer NIP 521 10 22 739
Siedziba Stowarzyszenia mieści się pod adresem:
ul. M. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.
Głównym przedmiotem działalności jest zabezpieczenie praw:
- bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- ochrony interesów ekonomicznych,
- informacji i edukacji,
- ochrony prawnej,
- reprezentacji,
oraz prowadzenie działań zmierzających do zabezpieczenia tych praw.
Stowarzyszenie w roku 2014 prowadziło, zgodnie ze statutem działalność statutową
nieodpłatną i działalność gospodarczą, zgodnie ze statutem zysk uzyskany z działalności
gospodarczej jest w całości przeznaczony na działalność statutową Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według następujących rodzajów
działalności:
58.11.Z Wydawanie książek
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
69.10.Z Działalność prawnicza
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.59.Z Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

-3-

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31.12.2014

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz
czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez
nią działalności.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności
w kolejnych latach. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych
zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
Informacje o Sprawozdaniu Finansowym
Prezentowane Sprawozdanie Finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie nie posiada udziałów w podmiotach zależnych ani stowarzyszonych i nie jest
zobowiązane do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W skład
Stowarzyszenia nie wchodzą ani nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe i w związku z tym Stowarzyszenie nie jest
zobowiązane do sporządzania łącznego sprawozdania finansowego.
Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie Finansowe
Stowarzyszenia za rok 2014 dotyczy 12 miesięcy zaczynających się dnia 1 stycznia 2014r.
a kończących dnia 31 grudnia 2014r. Także sprawozdanie finansowe za rok 2013 dotyczyło 12
kolejnych miesięcy.
Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone w polskich złotych, a dane – z wyjątkiem
przypadków, gdzie wskazano inaczej - prezentowane są w złotych i groszach.

Szczegółowe zasady rachunkowości
Poniżej przedstawiono najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Stowarzyszenie
oraz szczególne rozwiązania w zakresie, w jakim przepisy dają możliwości wyboru. Nie są
w niniejszym punkcie opisane te zasady rachunkowości, które jednoznacznie wynikają
z przepisów prawą, ani też takie, które dotyczą zagadnień nie występujących w Stowarzyszeniu.
Prowadzenie ksiąg
Księgi w roku 2014 prowadzone były przez:
- do dnia 31.08.2014 - Accountants Sp. z o.o. przy użyciu programu komputerowego RAKS SQL
na podstawie umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych. Osobą odpowiedzialną za
prowadzanie ksiąg rachunkowych była Pani Agnieszka Jagiełło,
- od dnia 01.09.2014 – MBA Finance s.c. Małgorzata Otmianowska – Filus, Agnieszka Kozłowska
przy użyciu programu komputerowego OPITMA.
Sprawozdanie sporządziła Małgorzata Otmianowska – Filus.
Forma i zakres Sprawozdania Finansowego
Stowarzyszenie w związku z tym, że obok działalności statutowej, prowadzi również
pomocniczą działalność gospodarczą, sprawozdanie finansowe sporządza w oparciu o ustawę
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (zwaną dalej Ustawą).
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Stowarzyszenie nie podlega obowiązkowi badania sprawozdań finansowych określonemu w art.
64 Ustawy. Zgodnie z art. 45 ust.3 Ustawy oznacza to, że Stowarzyszenie zwolnione jest
z obowiązku sporządzania:



rachunku przepływów pieniężnych,
zestawienia zamian w kapitale własnym.

Jednocześnie Stowarzyszenie ma możliwość:




stosowania zasad klasyfikacji umów leasingu na podstawie przepisów podatkowych
a nie na podstawie art. 3 ust.6 Ustawy.
odstąpienia od kalkulacji aktywa i rezerwy na podatek odroczony zgodnie z art. 37
ust.10 Ustawy.
prezentacji Sprawozdania Finansowego w formie uproszczonej, tj. ograniczonej do
pozycji oznaczonych cyframi rzymskimi zgodnie z art. 50 Ustawy.

Sporządzając Sprawozdanie Finansowe za rok 2014 Stowarzyszenie skorzystało ze wszystkich
wyżej wymienionych zwolnień i możliwości.
Pominięcie w Sprawozdaniu Finansowym jakiejkolwiek pozycji oznacza, że pozycja ta nie
wystąpiła.
Metody wyceny aktywów i pasywów
Środki trwałe
Środki trwałe wykazywane są w wartości netto wynikającej z ceny nabycia pomniejszonej o
skumulowane umorzenie. Środki trwałe o wartości jednostkowej poniżej 3 500 PLN
amortyzowane są jednorazowo zgodnie z odpowiednimi przepisami podatkowymi.
Do amortyzacji środków trwałych stosowana jest metoda liniowa. Stowarzyszenie uznało, że
oczekiwane okresy użytkowania środków trwałych nie różnią się w sposób istotny okresów
przewidzianych w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.
Zapasy
Stowarzyszenie nie posiada żadnych zapasów nie prowadzi magazynu.
Należności
Należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty. Należności powstają w związku
z prowadzoną działalnością statutową lub gospodarczą.
Inwestycje krótkoterminowe
Jednymi inwestycjami krótkoterminowymi Stowarzyszenia są środki pieniężne na rachunkach
bankowych i w kasie.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Do rozliczeń międzyokresowych kosztów zaliczane są wydatki lub zużycie składników
majątkowych dotyczące późniejszych okresów niż ten, w którym je poniesiono.
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Fundusze własne
Fundusze własne wykazywane są w wartości nominalnej.
Rezerwy
Stowarzyszenie nie tworzy rezerwy na przyszłe straty i zobowiązania.
Zobowiązania
Zobowiązania Stowarzyszenie wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty. Zobowiązania
w walutach obcych ujmowane są na dzień bilansowy wg średniego kursu NBP na ten dzień.
Fundusze Specjalne
Stowarzyszenie nie jest zobowiązane do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych i takiego funduszu nie tworzy. Stowarzyszenie nie tworzy też żadnych innych
funduszy specjalnych.
Rozliczenia Międzyokresowe Bierne
Do rozliczeń międzyokresowych biernych zaliczane są ściśle oznaczone świadczenia przyjęte
przez Stowarzyszenie, lecz jeszcze nie stanowiące zobowiązania oraz prawdopodobne koszty,
których kwota, data i tytuł nie są jeszcze znane.
Przychody
Przychody z dotacji przedmiotowych, które zostały przyznane na pokrycie kosztów
poszczególnych działań/projektów ujmowane są dopiero w momencie poniesienia kosztów
przewidzianych umową z danym darczyńcą.
Przychody z dotacji uznawane są w oparciu o metodę memoriałową. Przychody z pozostałej
działalności (w tym gospodarczej) uznawane są w momencie wystawienia faktury.
Koszty
Koszty ujmowane w momencie ich wystąpienia. Koszty dzielone są na koszty ogólnego zarządu
( administracyjne) oraz koszty bezpośrednie projektów (działalności statutowej nieodpłatnej),
oraz koszty działalności gospodarczej. Koszty działalności nieodpłatnej ujmowane są co do
zasady razem z podatkiem od towarów i usług, chyba, że postanowienia umowy dotacji
przewidują inaczej. Koszty działalności gospodarczej ujmowane są w kwotach netto.
Transakcje w walutach obcych
Przychody i koszty wyceniane w walutach obcych Stowarzyszenie przelicza na polskie złote
zgodnie według zasad określonych w Ustawie o Rachunkowości, a jako kurs do przeliczania na
polskie złote przyjmuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień
uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.
Na dzień bilansowy rozrachunki wyrażone w walutach obcych wyceniane są wg średniego kursu
NBP obowiązującego na dzień bilansowy.
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Bilans na dzień
31.12.2014
Aktywa
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

nr
noty

A.
I.
II.
III.
IV.
V

Aktywa Trwałe
Wartości Niematerialne i Prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B.
I.
II.
1.
2.
3.

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe
z tytułu działalności statutowej
z tytułów budżetowych
inne

III.
1.
2.
3.

Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne
Pozostałe aktywa finansowe
Inne środki pieniężne

C.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

a

b

c

RAZEM AKTYWA
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d

Stan na
31.12.2014

Stan za rok
poprzedni

PLN

PLN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 697,41
0,00
0,00
1 697,41
0,00
0,00

48 310,48
0,00
71,54
0,50
71,54
0,00

61 025,97
0,00
78,89
0,50
78,39
0,00

47 885,39
47 885,39
0,00
0,00

59 204,89
59 204,89
0,00
0,00

353,55

1 742,19

48 310,48

62 723,38

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31.12.2014

Bilans na dzień
31.12.2014
Pasywa
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

nr
noty

A.

Kapitał własny

I.
II
III.
IV.
1.
2.

Fundusz Statutowy
Fundusz a aktualizacji wyceny
Przychody lat poprzednich
Wynik finansowy roku bieżącego
Wynik finansowy na działalności gospodarczej
Wynik finansowy na działalności statutowej

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i
pożyczek

II.
1.
2.
3.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
Kredyty i pożyczki
Inne zobowiązania
Fundusze specjalne

III.

Rezerwy na zobowiązania

IV.
1.
2.

Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Inne rozliczenia międzyokresowe
RAZEM PASYWA
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e

f

Stan na
31.12.2014

Stan za rok
poprzedni

PLN

PLN

4 511,22

10 989,21

6 178,93
0,00
0,00
- 1 667,71
15 457,86
-17 125,57

6 178,93
0,00
0,00
4 810,28
8 911,12
-4 100,84

43 799,26

51 734,17

0,00

0,00

43 799,26
5 000,00
38 799,26
0,00

51 734,17
0,00
51 734,17
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
48 310,48

0,00
0,00
0,00
62 723,38
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Rachunek Zysków i Strat
za rok 2014

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
Okres bieżący
- 2014
PLN
A.

Przychody działalności pożytku publicznego
(nieodpłatnej)
Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Dotacje krajowe na działania statutowe
Dotacje zagraniczne na działania statutowe
Darowizny na cele statutowe
Przychody 1 % p.d.o.f dla opp
Pozostałe przychody określone statutem

204 869,27
0,00
0,00
198 613,51
0,00
0,00
1 029,60
5 226,16

283 881,03
0,00
0,00
246 381,63
0,00
0,00
1 173,80
36 325,60

198 613, 51
6 254,53

246 381,63
37 499,40

27 859,67
0,00
24 493,62
62,14
1 646,51
419,50
0,00
1.237,90

42 321,27
0,00
16 917,35
42,00
14 745,49
3 008,42
6 296,75
1 311,26

-21 603,91

-4 821,87

Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług,
towarów i materiałów, w tym od jednostek
powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Przychody ze sprzedaży usług

26 290,86
0,00
26 290,86

86 184,00
0,00
86 184,00

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

I
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
B. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego
(nieodpłatnej)
C. Wynik Finansowy działalności statutowej ( A-B)
D. Koszty ogólno administracyjne w tym: działalności
I
II
III
IV
V
VI
VII
E.
F.

I
II
III

Okres
poprzedni
PLN

statutowej
Amortyzacja
Usługi obce
Zużycie materiałów
Wynagrodzenia brutto
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty
Wynik finansowy działalności pożytku publicznego
(C-D)
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G.
Koszty sprzedanych usług, produktów, towarów i materiałów,
w tym od jednostek powiązanych
I Koszty wykonania sprzedanych produktów
II Koszty wykonania sprzedanych usług
III Wartość sprzedanych towarów i materiałów
H. Zysk ( Strata) brutto na sprzedaży ( F-G)

10 833,00
0,00
10 833,00
0,00
15 457,86

77 272,88
0,00
77 272,88
0,00
8 911,12

Pozostałe przychody operacyjne, w tym: działalności
I. statutowej

4 523,23

300,20

I
II

2 730,00
1 793,23

300,00
0,20

J. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: działalności statutowej

1,12

0,00

I

0,00
0,00
1,12

0,00

300,20

300,20

0,00

1 692,35

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1 692,35

43,77

1 271,52

0,00
1,17
0,00
0,00
42,60

0,00
0,36
0,00
0,00
1 271,16

-1 667,71

4 810,28

0,00

0,00

I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
P Zysk (strata) brutto (N+O)

0,00
0,00
-1 667,71

0,00
0,00
4 810,28

R
S

0,00
-1 667,71

0,00
4 810,28

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Inne przychody operacyjne

Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych

II Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych
III Inne koszty operacyjne
K Zysk(Strata) na działalności operacyjnej
L Przychody finansowe, w tym: działalności statutowej
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek
powiązanych
II Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych
III Zysk ze zbycia inwestycji
IV Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
M Koszty finansowe, w tym: działalności statutowej
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek
powiązanych
II Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych
III Zysk ze zbycia inwestycji
IV Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
Zysk ( Strata) z działalności statutowej, pożytku publicznego i
N gospodarczej ( E+H+K+L-M)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych, w tym : działalności
O statutowej ( O.I-O.II)

Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (S-T)
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Dodatkowe informacje i objaśnienia
Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Zmiany wartości rzeczowych aktywów trwałych
Stowarzyszenie w roku 2014 nie nabyło żadnych środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych. Stowarzyszenie w ciągu roku dokonało sprzedaży dotychczas zamortyzowanych
środków trwałych (komplet mebli biurowych).
Nota a) – Należności długoterminowe
Należności długoterminowe Stowarzyszenia to kaucja, zgodnie z umową najmu lokalu
przeznaczonego do prowadzenia działalności Stowarzyszenia.
rok bieżący 2014
Kaucja wynajem lokalu biurowego
Razem:
(wszystkie dane w PLN)

rok poprzedni

0,00
0,00

1697,41
1697,41

Nota b) - Należności krótkoterminowe
Należności
o terminie wymagalności poniżej roku zaliczane są do należności
krótkoterminowych. Grupa ta w Stowarzyszeniu obejmuje należności z tytułu dostaw i usług
i z tytułów budżetowych.
rok bieżący
2014
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności budżetowe - podatek VAT,
składki ZUS
Razem:
(wszystkie dane w PLN)

rok
poprzedni

71,54

0,50

0,00
71,54

78,39
78,89

Nota c) – Środki pieniężne
Wszystkie środki pieniężne stanowią środki na wydzielonych rachunkach bankowych oraz
środki w kasie. Stowarzyszenie nie posiada innych aktywów finansowych.
rok bieżący 2014
Środki na rachunkach bankowych
Środki w kasie
Razem:
(wszystkie dane w PLN)

47 767,88
117,51
47 885,39

- 11 -

rok poprzedni
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Nota d) - Inne rozliczenia międzyokresowe ( czynne)
Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą wydatków poniesionych w ramach ubezpieczeń
i rocznych abonamentów poniesionych w innym okresie niż ten, którego dotyczą.
rok bieżący 2014
Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej
Usługi - utrzymanie domeny
Aktualizacja programu komputerowego
Razem:
(wszystkie dane w PLN)

0,00
353,55
0,00
353,55

rok poprzedni
1236,67
505,52
0,00
1 742,19

Nota e) - Fundusz statutowy
Fundusz statutowy nie uległ zmianie w 2014 roku i wynosi 6 178,93 PLN
Nota f) Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania o terminie spłaty poniżej roku zaliczane są do zobowiązań krótkoterminowych.
Grupa ta w Stowarzyszeniu obejmuje zobowiązania z tytułu dostaw i usług, z tytułu
wynagrodzeń, podatków, ubezpieczeń oraz innych zobowiązań.
Na zobowiązania krótkoterminowe składają się następujące pozycje:
rok bieżący 2014
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania - zwrot niewykorzystanej dotacji
Zobowiązania z tyt. Rozrachunków publicznoprawnych
Razem:
(wszystkie dane w PLN)

0,00
37 786,49
1 012,78
38.799,26

rok poprzedni
1,60
51.732,57
0,00
51.734,17

Występujące w sprawozdaniu finansowym inne zobowiązania wobec jednostek powiązanych
dotyczą pożyczki krótkoterminowej, nieoprocentowanej otrzymanej od członka Zarządu.
Wszystkie zobowiązania zostały uregulowanie przez Stowarzyszenia do dnia sporządzenia
Sprawozdanie Finansowego.

Informacje o przychodach
Przychody i koszty działalności statutowej pożytku publicznego
W roku 2014 Stowarzyszenie prowadziło zgodnie ze statutem nieodpłatną działalność
statutową. Przychody pozyskiwane na prowadzenie tej działalności pochodziły z następujących
źródeł: dotacji celowych, darowizn, 1 % p.d.o.f oraz pozostałych przychodów.
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Struktura przychodów
rok bieżący 2014
Składki członkowskie
Dotacje krajowe
Urząd m.st.Warszawy ( Centrum Komunikacji Społecznej)
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dotacje zagraniczne
Consumers International, BEUC, Civic Consulting
Środki z tytuły 1 % p.d.o.f
Darowizny od osób prawnych
Pozostałe przychody - nawiązki sądowe i inne
Przychody z roku poprzedniego ( zysk z roku poprzedniego)
Razem:
(wszystkie dane w PLN)

0,00
198.613,51
0,00
198.613,51
0,00
0,00
1.029,60
0,00
415,88
4.810,28
204.869,27

rok poprzedni
0,00
246.381,63
45.434,30
200.947,33
0,00
0,00
1.173,80
0,00
0,00
36.325,60
283.881,03

Struktura kosztów ( koszty realizacji zadań pożytku publicznego)
rok bieżący 2014
Zużycie materiałów
Usługi obce
Wynagrodzenia ( umowy o pracę i um. cywilno-prawne)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Razem:
(wszystkie dane w PLN)

0,00
19.654,18
176.678,03
274,53
0,00
198.613,51

rok poprzedni
0,00
40.688,47
200.173,13
5.520,03
0,00
246.381,63

Struktura kosztów (koszty działalności ogólno-administracyjnej)
rok bieżący 2014
Zużycie materiałów
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia ( umowy o pracę i um. cywilno-prawne)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Razem:
(wszystkie dane w PLN)

62,14
24.493,62
0,00
1.646,51
419,50
1.237,90
27.859,67

rok poprzedni
42,00
16.917,35
6.296,75
14.745,49
3.008,42
1.311,26
42.321,27

Wynik finansowy na działalności statutowej pożytku publicznego jest ujemny i wynosi
- 21.603,91 PLN .
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Przychody i koszty z działalności gospodarczej
W roku 2014 Stowarzyszenie prowadziło działalność gospodarczą. Przychody z działalności
gospodarczej, dotyczyły głównie usług informacyjno-edukacyjnych, certyfikacji oraz organizacji
targów dla konsumentów. Wszystkie usługi były wykonywane dla przedsiębiorców.
Przychody uzyskane z działalności gospodarczej

26.290,86

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej poniesiono następujące koszty według
rodzaju:
rok bieżący 2014
Usługi obce
Wynagrodzenia ( umowy o pracę i um. cywilno-prawne)
Podatki i opłaty
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Razem:
(wszystkie dane w PLN)

10.693,00
0,00
140,00
0,00
0,00
10.833,00

rok poprzedni
41.664,06
0,00
10.885,76
598,56
24.124,50
77.272,88

Działalność gospodarcza była prowadzona do pozyskania środków finansowych niezbędnych do
realizacji zadań, nieodpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia. Zysk na działalności
gospodarczej w roku 2014 wyniósł 15.457,86 PLN wypracowany zysk w bieżącym roku pokrył
stratę z działalności statutowej .
Informacja o pozostałych kosztach i przychodach
Pozostałe przychody operacyjne 4.523,23 PLN to: 4,23 PLN, to kwota która wynika z
zaokrągleń dotyczących rozliczenia podatku VAT oraz kwota 2.730,00 zł uzyskana ze zbycia
aktywów trwałych i 1789,00 zwrot rozwiązanej polisy OC.
Pozostałe koszty operacyjne - Stowarzyszenie poniosło koszty z pozostałą działalnością
operacyjną w wysokości 1,12 PLN – wartość ta wynika z zaokrągleń podatku VAT
Informacja o przychodach i kosztach finansowych
Przychody Finansowe – nie dotyczy w 2014 roku
rok bieżący 2014
Dodatnie różnice kursowe - niezrealizowane
Razem:
(wszystkie dane w PLN)

0,00
0,00
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Koszty Finansowe - koszy finansowe wynikają z ujemnych różnic kursowych
niezrealizowanych na rachunku bankowym Euro, oraz z zapłaconych odsetek od
nieterminowego regulowania zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług.
rok bieżący 2014
Ujemne różnice kursowe - zrealizowane
Ujemne różnice kursowe - niezrealizowane
Odsetki od nieterminowych
opłat
Razem:
(wszystkie dane w PLN)

rok poprzedni

0,00
42,60

0,00
1271,16

1,17
43,77

0,36
1.271,52

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie podjęto decyzji co do pokrycia straty.
Dane o udzielonych poręczeniach, gwarancjach i innych zobowiązaniach
Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji ani poręczeń.
Zobowiązania warunkowe nie występują.
Informacje o zatrudnieniu
Zatrudnienie w Stowarzyszeniu z tytułu umowy o pracę:
Stan na dzień
31.12.2014
Pracownicy umysłowi
Razem:

0
0

Stan na dzień
31.12.2013
1
1

Zdarzenia mające wpływ na Sprawozdanie Finansowe
W Sprawozdaniu Finansowym za rok 2014 ujęto istotne zdarzenia wynikające z lat ubiegłych,
które zostały przedstawione w powyższym Sprawozdaniu Finansowym.
Po dniu bilansowym nie zaszły żadne zdarzenia, które mogłyby mieć wpływ na kształt
niniejszego Sprawozdania Finansowego lub których ujawnienie byłoby celowe i mogłoby
wpływać na interpretację tego Sprawozdania.
W szczególności nie zaszły żadne zdarzenia, które poddawałyby w wątpliwość możliwość
dalszej kontynuacji działalności przez Stowarzyszenie.
Podatek dochodowy PIT, CIT i Podatek VAT
Stowarzyszenie jest płatnikiem podatku dochodowego PIT od osób fizycznych oraz płatnikiem
podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Dochody stowarzyszenia są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
prawnych, zgodnie z Art.17 pkt. 1 ust. 6c Ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych
(Dz. U. z 2011 nr 74 poz. 397).
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