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I

I. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia (zakupu) obejmującej kwotę 
należną sprzedającemu, powiększonej w przypadku importu o obciążenia publicznoprawne oraz o koszty 
bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania wraz 
z kosztami transportu, załadunku, wyładunku oraz pomniejszonej o rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia.

2. Umorzenia (amortyzacja) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na 
zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. 
Rozpoczęcie umorzeń powinno nastąpić nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a ich 
zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości umorzeń. 
3. Finansowe aktywa trwałe wycenia się na dzień bilansowy według ceny ich nabycia pomniejszonej 
ewentualnie o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
4. Należności wycenia się w wartości nominalnej. Zrezygnowano ze stosowania zasad ostrożności zgodnie z § 
2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.
5. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen nabycia. 
6. Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.
7. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zrezygnowano ze stosowania 
zasad ostrożności zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, 
nieprowadzących działalności gospodarczej.
8. Fundusz statutowy wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
9. Udziały w obcych jednostkach wycenia się według wartości nominalnej.

 W 2013 roku nie nastąpiły zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów. Nie wystąpiły żadne 
istotne zdarzenia gospodarcze po dacie bilansu nieujęte w księgach rachunkowych.

II

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych trwałych:

a) środki trwałe w zł i gr.:

Wyszczególnienie wg pozycji  Wartość początkowa na      Zwiększenia z tytułu:  Zmniejszenia wartości  Stan na 
koniec roku obrotowego
bilansowych                          początek roku obrotowego  – zakupów                 początkowej      
                                                                                   - aktualizacji
                                                                                    - inne
Środki trwałe razem:                                      8483,91                   1124,57                         2687,28                        
            6921,20

b) umorzenia środków trwałych w zł i gr: 

Wyszczególnienie wg pozycji   Dotychczasowe umorzenie        Zwiększenia dotychczasowych umorzeń:  
Zmniejszenia umorzeń Stan na koniec roku obrotowego
bilansowych                           na początek roku obrotowego   - przyjętych z zakupu                             środków 
trwałych
(środków trwałych)                                                              - pozostałych
  
Umorzenie środków trwałych                            8483,91                                                1124,57                         
2687,28                               6921,20
razem: 

c) wartości niematerialne i prawne w zł i gr: 

Wyszczególnienie wg pozycji  Wartość początkowa na      Zwiększenia z tytułu:  Zmniejszenia wartości  Stan na 
koniec roku obrotowego
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bilansowych                          początek roku obrotowego  – zakupów                 początkowej      
                                                                                   - inne
Wartości niematerialne i prawne                     3288,00                      331,85                              0,00                       
              3619,85
razem:

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w zł i gr:

Wyszczególnienie wg pozycji        Umorzenie na początek roku  Zwiększenia umorzeń:  Zmniejszenia umorzeń 
Stan na koniec roku obrotowego
bilansowych                                obrotowego

Umorzenie wartości niematerialnych                          3288,00                      331,85                              0,00           
                          3619,8 
i prawnych razem:

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe: - nie dotyczy     

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na dzień 31.12.2013 r. wyniosła: 0,00 zł
3. Środki trwałe używane na podstawie najmu lub dzierżawy - nie dotyczy.
4. Wartość zobowiązań wobec Budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa
 własności budynków i budowli wyniosła: 0,00 zł
5. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,
 przewidywanym umową okresie spłaty- nie wystąpiły na dzień bilansowy.
6. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, 
 przewidywanym umową okresie spłaty - nie wystąpiły na dzień bilansowy.
7. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne- nie wystąpiły na dzień bilansowy.
8. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - nie wystąpiły na dzień bilansowy.
9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie wystąpiły w 2013 roku.
10. Zatrudnienie i wynagrodzenie - nie było w 2013 roku osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Kwoty wynagrodzeń wypłaconych w 2013 r z tyt. umów cywilno-prawnych:

Styczeń      1469,00
Luty           1459,00
Marzec       1389,00
Kwiecień     1214,00
Maj            1459,00
Czerwiec    4649,00
Lipiec          199,00   
Sierpień       199,00
Wrzesień    1251,00
Październik 2441,00
Listopad     2091,00
Grudzień    2417,00
RAZEM:    20237,00

Kwoty wynagrodzeń wypłaconych w 2013 r z tyt. umów zawartych z osobami prowadzącymi działalność 
gospodarczą – nie wystąpiły w 2013 r.

III

11. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość w zł i gr:

A. Przychody z działalności statutowej                                   51990,00
 1.Składki brutto określone statutem                                            0,00
 2. Darowizny pieniężne                                                         7500,00
 3. Darowizny                                                                             0,00
 4. Zbiórki publiczne                                                                   0,00
 5. Przychody z działalności statutowej odpłatnej                    39490,00
 6. Przychody z działalności statutowej finansowanej dotacjami 5000,00
 7. Wpłaty 1% podatku                                                                0,00 
 8. Pozostałe przychody określone statutem                                  0,00 
B. Pozostałe przychody                                                               0,00
C. Przychody finansowe                                                              0,37
    Razem przychody                                                            51990,37

IV
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12. Informacje o strukturze kosztów w zł i gr.

A. Koszty realizacji zadań statutowych                                                42026,94
 1. Koszty działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego           35053,76 
 2. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego          473,18
 3. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
     sfinansowanej dotacjami                                                                6500,00 
B. Koszty administracyjne                                                                   6676,81
 1. Zużycie materiałów i energii                                                             549,13
 2. Usługi obce                                                                                   2191,50
 3. Podatki i opłaty                                                                                   0,00
 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia        3364,42
 5. Amortyzacja                                                                                   571,75
 6. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                  0,00
C. Pozostałe koszty                                                                                  0,00
D. Koszty finansowe                                                                              137,92
    Razem koszty                                                                        48838,67

V

13. Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego - nie wystąpiły.

VI

Nie udzielono gwarancji, poręczeń i nie ma innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

VII
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