
INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji
STOWARZYSZENIE „NASZE WYCIECZKI” , 71-134 SZCZECIN, UL.WANDY 11/1

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne  
sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)
nie dotyczy
 

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
9499Z

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, 
numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON, NIP, data
XIII Wydział Gospodarczy (dawniej XVII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru 
Sądowego) KRS 16.11.2005r. 0000244784
Data przyznania statusu OPP 28.12.2010r
Regon 320141336
NIP 8522473724 

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię, nazwisko oraz funkcja)
Żaneta Maciejowska - prezes
Rafał Witkowski - viceprezes
Wiktor Motylewski - viceprezes

6. Określenie celów statutowych organizacji
Wzbogacanie  lokalnej  oferty  turystycznej  poprzez  prezentacje  ciekawych  miejsc
o  znaczeniu  turystycznym,  historycznym  i  kulturowym.  Czytelne  oznaczanie  miejsc. 
Popularyzowanie  historii  Pomorza  Zachodniego  i  ochrona  dziedzictwa  kulturowego. 
Inspirowanie społeczności lokalnych do działań ekoturystycznych, promocja ekoturystyki
i aktywnego wypoczynku. Rozwijanie  wiedzy przyrodniczej i  świadomości ekologicznej. 
Uświadamianie  społecznościom  lokalnym  potencjału  i  znaczenia  ich  okolic.  Działanie
na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijania  kontaktów  i  współpracy  między 
społeczeństwami,  pobudzanie  aktywności  ekoturystycznej  w  województwie 
zachodniopomorskim  i  euroregionie  pomerania,  kształtowanie  zaangażowanych
postaw społecznych.

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie.
Stowarzyszanie jest zawiązane na czas nieograniczony.

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 do 31.12.2013.
W rozliczeniu roku przyjęto rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

9. Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

10. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez  
stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na 
poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.



Roczne  sprawozdanie  sporządzono  przy  założeniu  kontynuowania  działalności  przez 
stowarzyszenie  co  najmniej 12 miesięcy i  dłużej.  Nie są nam znane okoliczności,  które 
wskazywałyby  na  istnienie  poważnych  zagrożeń  dla  kontynuowania  działalności  przez 
stowarzyszanie.

11. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także 
amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w 
zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.
Przyjęte  zasady  (politykę)  rachunkowości  stosuje  się  w  sposób  ciągły,  dokonując
w  kolejnych  latach  obrotowych  jednakowego  grupowania  operacji  gospodarczych, 
jednakowej  wyceny  aktywów  i  pasywów  (w  tym  także  dokonywania  odpisów 
amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie 
finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
a)środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg wartości księgowej (cena 
nabycia) minus dokonane odpisy amortyzacyjne,
 b) do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się 
stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik 
do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów dokonuje się, gdy wartość 
początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych w dniu przyjęcia do 
używania jest wyższa niż 3.500 zł,
c) pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco: 
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
- środki pieniężne według wartości nominalnej,
- udziały własne według cen nabycia
- kapitały i fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu za 2013 rok

1. W ciągu roku obrotowego nie wystąpiły operacje na majątku trwałym. 
Stowarzyszenie  nie  posiada  środków  trwałych  na  podstawie  umów  najmu,  dzierżawy, 
leasingu.
W roku obrotowym za kwotę 2.550 zł został zakupiony używany pawilon handlowy z
przeznaczeniem na zaplecze biurowo-magazynowe Parku przy ul. Kutrzeby. Stanowi on
wyposażenie stowarzyszenia. 

2. Na dzień 31.12.2013 wynik finansowy wyniósł 1.246,59 zł i jest on wynikiem nadwyżki 
przychodów nad kosztami. Wynik finansowy zmalał o 1.692,96 zł w porównaniu do roku 
poprzedniego.  Dodatni  wynik  finansowy  został  przeznaczony  zgodnie  ze  statutem  na 
działalność statutową.

3. W roku  obrotowym aktywa  obrotowe  wyniosły  1.246,59  zł.  Zmalały  o  1.692,96  zł  w 
porównaniu do roku poprzedniego.
Składają się na nie inwestycje krótkoterminowe.
Struktura środków pieniężnych kształtuje się następująco:

            - środki pieniężne w banku 1.246,59 zł
Należności krótkoterminowe nie wystąpiły.

4. Zobowiązania na dzień bilansowy nie wystąpiły, podobnie jak w roku poprzednim.
5. Na dzień bilansowy nie wystąpiły bierne oraz czynne rozliczenia międzyokresowe. 
6. W stowarzyszeniu nie wystąpiły zabezpieczenia na majątku.
7. Brak na dzień bilansowy zobowiązań warunkowych.



Informacje i objaśnienia do rachunku wyników za 2013 rok

1. Przychody z działalności statutowej w roku obrotowym wyniosły 88.828,85 zł. Wzrosły o 
71.009,06 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Składają się na nie:

- składki członkowskie 300 zł
- inne przychody określone statutem, w tym:
* 1% podatku otrzymany z urzędu skarbowego w kwocie 2.389,30 zł, 
* przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 2.939,55 zł,
* przychody z działalności statutowej odpłatnej 83.200 zł

2. Koszty  działalności   statutowej  wyniosły  86.801,67  zł.  Wzrosły  o  72.545,23  zł  w 
porównaniu do roku poprzedniego. Składają się na nie koszty realizacji zadań statutowych 
działalności nieodpłatnej 3.601,67 zł oraz koszty realizacji zadań statutowych działalności 
odpłatnej 83.200 zł.

3. W roku  obrotowym koszty  administracyjne  wyniosły  781,27  zł.  Wzrosły  o  155  zł  w 
porównaniu do roku poprzedniego. 

4. Przychody finansowe w roku obrotowym wyniosły 0,68 zł (odsetki bankowe). Zmalały o 
1,79 zł. Koszty finansowe nie wystąpiły.

5. Pozostałe przychody i koszty w roku podatkowym nie wystąpiły.
6. Na dzień bilansowy nie występują odpisy aktualizujące wartość zapasów. 
7. Rok obrotowy zamknął się  dochodem w wysokości  1.246,59 zł.  Dochód stowarzyszenia 

został przeznaczony w całości na działalność statutową. Dochód zmalał o  1.692,96 zł w 
porównaniu do roku poprzedniego. 

8. Wynik podatkowy kształtuje się następująco:
dochód 1.692,96 zł jest dochodem zwolnionym z podatku dochodowego na podstawie art. 
17 ust. 1 pkt 4 ustawy, dlatego podstawa podatku wynosi zero złotych.

9. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 Ustawy o rachunkowości stowarzyszenie nie podlega badaniu 
sprawozdania finansowego.

10.  W stowarzyszeniu nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH

W roku obrotowym stowarzyszenie zatrudniało 4 osoby z tytułu umowy o pracę oraz 3 osoby z 
tytułu umów cywilnoprawnych. Koszt zatrudnienia pracowników stanowi w całości koszt 
działalności odpłatnej.

Sporządziła:
Iwona Jarża

Szczecin, 06.03.2014


