
INFORMACJA DODATKOWA 
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

STOWARZYSZENIA „AGRADO” 

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Wprowadzenie  do sprawozdania finansowego 

 

1. Nazwa jednostki : Stowarzyszenie „AGRADO” 
Adres siedziby :     34-100 Wadowice, Aleja Wolności 21A  
 

2. Organ rejestrowy : Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Stowarzyszeń Nr KRS 0000341302 
  NIP 5512572297    

 REGON 121097490 
 

3. Zarząd Stowarzyszenia 
Prezes  Dorota Oboza   
W-ce Prezes Alicja Wymysło-Piekarska 
Sekretarz  Dorota Książek 
Skarbnik Krzysztof Wągiel 

 
4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 

 
Stowarzyszenie może prowadzić działalność w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych.  
 
Głównym celem Stowarzyszenia „AGRADO” jest  wspieranie rozwoju człowieka, troska o jego zdrowie, 
pomoc rodzinie w sprawowaniu jej podstawowych funkcji oraz działania na rzecz rozwoju i integracji 
społecznej ( § 5 Statutu). 

 
Podstawowa działalność statutowa  - cele Stowarzyszenia: 
1) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, 
2) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i opieki,  
3) działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 
4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie z autyzmem, 
5) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym, 
6) działalność na rzecz aktywnego spędzania czasu wolnego, krajoznawstwa, rekreacji, sportu i 

wypoczynku dzieci, młodzieży i rodzin, 
7) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
8) działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
9) działalność na rzecz demokracji i praw człowieka, integracji społecznej, budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego, 
10) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 

pozarządowe, instytucje publiczne oraz wspieranie innych inicjatyw społecznych, 
11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
12) działalność na rzecz współpracy sektorów non-profit–biznes-administracja publiczna, 
13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
14) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy 

społeczeństwami, 
15) działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, 
16) działalność na rzecz reprezentowania interesów członków stowarzyszenia na zewnątrz. 

 



 
5. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku. 

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 
Okresem porównawczym jest  okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku. 

 
6. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej  

w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na jej zagrożenie. 
 

7. Środki pieniężne wykazane są według wartości nominalnej. 
 

8.  Składki na rzecz stowarzyszenia księgowane są na przychody z działalności w dacie ich zapłaty,  
w związku z tym nie występują należności z tytułu nie opłaconych składek. 

 
9. Wynik finansowy ustalany jest według metody kalkulacyjnej.  

 
10. Stowarzyszenie sporządza Sprawozdanie finansowe w oparciu o wzór - załącznik Nr 1 Ustawy o 

rachunkowości w wersji uproszczonej. 
 

11. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Do dnia sporządzenia Sprawozdania 
Finansowego za 2015r nie została podjęta przez organ zatwierdzający decyzja o sporządzaniu 
sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro. 

 
Dane uzupełniające do bilansu za rok 2015 

 
Informacja dotycząca działu AKTYWA :         106.455,58 zł  

 
  Informacja dotycząca działu PASYWA :    106.455,58 zł 

 
 
Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego 
 

Stowarzyszenie „AGRADO” w roku 2014 prowadziło działalność statutową. 
W  rachunku wyników przedstawione zostały następujące pozycje: 

1 Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w 
tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna) 424.804,37 

I. Składki brutto określone statutem 1.000,00 

II. Inne przychody określone statutem: 
-przychody ze źródeł publicznych Gmina  Wadowice 
-przychody ze źródeł publicznych powierzenie realizacji  zadania  
-przychody ze źródeł publicznych PFRON –  na realizację zadań w 2015 i 
2016r 
-przychody z otrzymanych darowizny  
-przychody z działalności statutowej  odpłatnej 
-przychody z 1% podatku 
- korekta przychodów ze źródeł publicznych PFRON z 2014r–na realizację 
zadań w 2015r  
- korekta przychodów ze źródeł publicznych PFRON –na realizację zadań w 
2016r 

423.804,37 
60.000,00 

7.495,00 
249.488,00 

 
32.219,75 

1.000,00 
2.000,00 

149.033,83 
  

-77.432,21 
 

2 Koszty realizacji zadań statutowych 
-koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego 
-koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku 
publicznego 

417.613,16 
416.613,16 

 
1.000,00 

 

3 Koszty administracyjne  1.167,90 

 Usługi obce 
Zużycie materiałów i energii 
opłaty bankowe 

652,80 
166,70 
348,40 



4. Pozostałe koszty  
 5. Koszty finansowe - odsetki 14,71 

6. Wynik finansowy 2015r 6.008,60 

 
W bilansie w Aktywach występuje tylko pozycja  B. III.1 Inwestycje krótkoterminowe – i są to środki 
pieniężne w kwocie 106.455,58 zł. 
 
W bilansie w Pasywach w pozycji: A. Fundusze własne występuje tylko pozycja dotycząca funduszu 
statutowego w wysokości 1.380,00 zł. Źródłem funduszu statutowego była osiągnięta nadwyżka 
przychodów nad kosztami za rok 2009.  
 
W pozycji: B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania występują: 
 
III. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie – 21.634,77 zł.  
 
Składają się na tą pozycję : 
- zobowiązania z tytułu składek emerytalno rentowych :     565,12 zł 
- zobowiązania z tytułu składek zdrowotnych:    1 663,62 zł 
- zobowiązania z tytułu podatku PIT :    1 232,00 zł 
- saldo zobowiązań wobec dostawców wynosi:          837,02 zł  
- saldo zobowiązań wobec pracowników z tytułu umów zlecenie i o dzieło:  16.969,21 zł 
- saldo zobowiązań wobec pracowników z tytułu ryczałtów samochodowych:       367,80 zł 
 
 
IV. Rozliczenia międzyokresowe w kwocie – 77.432,21 zł.  
Rozliczenia te dotyczą przychodów otrzymanych ze źródeł publicznych PFRON, które są przeznaczone na 
realizację zadań w okresie 01.01.2016r – 31.03.2016r. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości należy zachować 
współmierność  przychodów i kosztów w związku z tym, zarówno przychody jak i koszty dotyczące tych 
rozliczeń zostaną ujęte w Sprawozdaniu finansowym za 2016r. 
 
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Sporządzono:     Wadowice,  dnia 31.03.2016r.  

             
 
 
 

Agata Socała 

........................................................................... 
 ((imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej) 

   
 

 
 

 Podpisy Zarządu Stowarzyszenia: 
 

 
 

 
 
 
 


