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I. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.
Stowarzyszenie stosuje następujące stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:
- maszyny i urządzenia 30%,
- telefony komórkowe 20%,
- pozostały sprzęt biurowy i wyposażenie 14,2%.
Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:
- licencje 50%,
- inne wartości 20%.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 3,500 
amortyzowane jednorazowo, w miesiącu przekazania ich do użytku.
II. Należności
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w 
wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące wartość należności).
Należności roszczenia podlegają bieżącej weryfikacji ich stopnia prawdopodobieństwa zapłaty jak i z zwiększeń 
z tytułu np. zasądzonych kosztów sądowych.
Nie zalicza się do aktywów należności przeterminowanych, umorzonych i nieosiągalnych, gdyż nie odpowiadają 
one definicji aktywów i odpisuje się je w pozostałe koszty operacyjne lub finansowe.
III. Zapasy.
Ze względu na specyfikę organizacji w jednostce występują jedynie towary. Są to różnego rodzaju asortymenty 
otrzymane jako darowizna. 
Na wartość bilansową towarów składają się:
- wartość ewidencyjna towarów w magazynie, 
- wartość towarów w drodze oraz koszty zakupu,
Towary wyceniane są według cen zakupu jednak nie wyższych od ich sprzedaży cen netto na dzień bilansowy.
IV. Rozliczenie międzyokresowe kosztów.
Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych okresów 
sprawozdawczych. Koszty prenumerat rocznych i koszty ubezpieczeń, jeżeli ponoszone są corocznie oraz nie 
ulegają znacznym zmianom wartości rozliczane są w okresie ich poniesienia.
V. Zmiany zasad rachunkowości.
W roku obrotowym objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym, jednostka nie dokonała żadnych zmian 
zasad rachunkowości w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, jak tylko wynikające ze zmian.
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1a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe.
Nazwa grupy składników majątku trwałego:
                                                                      początek roku obrotowego          koniec roku obrotowego
1. Grunty ( w tym prawo użytkowania gruntu)         0,00                                       0,00
2. Budynki, lokale i obiekty                                    0,00                                       0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny                   2825,98                                   2825,98
4. Środki transportu                                              0,00                                       0,00
5. Inne środki trwałe                                             0,00                                       0,00
                                                                                           Razem: 2825,98 

1.b Umorzenie środków trwałych - amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku trwałego:
                                                                      początek roku obrotowego   amortyzacja       koniec roku 
obrotowego
1. Grunty ( w tym prawo użytkowania gruntu)         0,00                                       0,00             0,00
2. Budynki, lokale i obiekty                                    0,00                                       0,00             0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny                   2825,98                                      0,00         2825,98
4. Środki transportu                                              0,00                                       0,00              0,00
5. Inne środki trwałe                                             0,00                                       0,00              0,00
                                                                                           Razem: 2825,98 
II. Wartości niematerialne i prawne. 
W jednostce nie występują.

III. Należności na dzień bilansowy.
Brak należności.

IV. Zobowiązania na dzień bilansowy.
Występują wyłącznie zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:
- podatków 14,50
- ubezpieczeń społecznych 40,00
Razem: 54,50

V. Zapasy na dzień bilansowy nie występują.

VI. Rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy nie występują.
III

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość.
I. Przychody z działalności statutowej - 162.959,42
w tym:
1. Składki brutto określone statutem -                                                                                1.819,00
2. 1% podatku                                  -                                                                              9.110,90
3. Przychowy z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego -akcje wypoczynkowe 115.990,00
4. pozostałe przychody określone statutem                                                                         36.039,52
4a. bilans otwarcia - 6.378,93
4b. dotacje -          21.000,00
4c. darowizny -        5.500,00
4d. inne -                3.160,59

II. Przychody pozostałe - nie występuja.

III. Przychody finansowe - nie występują.
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Sporządzono dnia:2013-06-13

Informacje o strukturze kosztów.
1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - 0,00
1a. świadczenia pieniężne - 0,00
1b. świadczenia niepieniężne - 0,00
2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej p.p.- 126.742,29
2a. świadczenia pieniężne - akcje wypoczynkowe - 126.742,29
2b. świadczenia niepieniężne - 0,00
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych - 6.560,57
3a. świadczenia pieniężne  - 6.560,57
 - organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych - 6.560,57
3b. świadczenia niepieniężne - 0,00
4. Koszty administracyjne:                       27.284,16
 - zużycie materiałów i energii                    5.340,50
 - usługi obce                                            2.068,66
 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społ. 19.875,00
 - amortyzacja                                                 0,00

V

Fundusz statutowy nie został utworzony i w roku obrachunkowym 2012 nie nastąpiły w tej kwestii żadne 
zmiany.

VI

Jednostka nie udzieliła żadnych gwarancji, poręczeń i nie zaciągnęła innych zobowiązań związanych z 
działalnością statutową.

VII

Zarówno przychody i koszty, jak i składniki majątku oraz źródła ich finansowania nie ulegają znaczącym 
zmianom.
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