
INFORMACJA DODATKOWA 
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

STOWARZYSZENIA AGRADO 

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r. 

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

Wprowadzenie  do sprawozdania finansowego za 2017 

1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

Nazwa jednostki : Stowarzyszenie AGRADO 
Adres siedziby :     34-100 Wadowice, Aleja Wolności 21A  
 
Organ rejestrowy : Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Stowarzyszeń Nr KRS 0000341302 

  NIP 5512572297    
 REGON 121097490 
 
Zarząd Stowarzyszenia 
Dorota Oboza   
Andrzej Karelus 
Krzysztof Rychlik 
Alicja Piekarska -Wymysło 
 
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. 



Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. 
Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 
Okresem porównawczym jest  okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. 
 
Czas trwania jednostki jest nieograniczony. 
 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.  
 
Do dnia sporządzenia Sprawozdania Finansowego za 2017r nie została podjęta przez organ zatwierdzający 
decyzja o sporządzaniu sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych dla 
jednostek mikro. 
 
 
2. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 
Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej  
w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na jej zagrożenie. 

 
3.  PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI 
 
Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku 
o rachunkowości . 
Stowarzyszenie sporządza Sprawozdanie finansowe w oparciu o wzór - załącznik Nr 1 Ustawy o 
rachunkowości w wersji uproszczonej. 
Rachunek zyskow i strat prezentowany jest według metody kalkulacyjnej.  
 
Środki trwałe 
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie. 
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, 
opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy roku obrotowego. 
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 3.500 złotych odnoszone są 
jednorazowo w koszty. 
 
Inwestycje w obcych obiektach 
Inwestycje w obcych obiektach wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonej o umorzenie. Inwestycje w obcych obiektach są 
amortyzowane od momentu oddania ich do użytkowania. Dla celów bilansowych okres amortyzacji został 
ustalony zgodnie z okresem oddania do użytkowania. Dla celów podatkowych okres ten wynosi 10 lat. 
 
Należności  
Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty.  
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 
dokonanie odpisu aktualizującego, przy czym odpisem w 100% obejmuje się należności przeterminowane 
ponad rok. Na dzień 31.12.2017 nie wystąpiły przesłanki do dokonania odpisow aktualizacyjnych. 
 
Środki pieniężne 
Stowarzyszenie posiada środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w walucie polskiej. Środki 
pieniężne wykazane są według wartości nominalnej. 

 
 Fundusz własny 
 Fundusz wlasny tworzony jest zgodnie ze statutem. 
 

 
 
 



Pożyczki 
W momencie początkowego ujęcia pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość 
otrzymanych środków pieniężnych. Na dzień bilansowy pożyczki wyceniane są wg kwoty wymagalnej do 
zapłaty. 
 
Pozostałe zobowiazania. 
Pozostałe zobowiązania wyceniane są w kwotach wymagających zapłaty. 
 
Przychody 
Przychody ze źródeł publicznych dotyczące projektów realizowanych przez Stowarzyszenie rozpoznawane 
są w przychodach w okresie realizacji projektu. W przypadku realizacji projektów wieloletnich przychody 
rozpoznawane są w wysokości zgodnej z rozliczeniem projektu na dzień bilansowy. Pozostała część 
przychodów, która zostanie rozliczona w następnym roku, wykazywana jest w rozliczeniach 
międzyokresowych przychodów. 
Składki na rzecz stowarzyszenia księgowane są w przychody z działalności w dacie ich otrzymania,  
w związku z tym nie występują należności z tytułu nie opłaconych składek. 
Przychody z 1% podatku księgowane są w przychody w dacie ich otrzymania. 
Przychody z darowizn księgowane są w przychody w dacie ich otrzymania. 
Przychody z odpłatnej działalności statutowej księgowane sa zgodnie z datą rachunku wystawionego przez 
Stowarzyszenie za wykonane usługi. 
Wynik finansowy roku poprzedniego rozliczany jest zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia 
Wspólników. 
 
Koszty 
Koszty ujmowane są w okresie którego dotyczą. 
 
 

 

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za rok 2017 
 

   
1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów 
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze 
wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo. 
 
Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i 
poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe 
organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. 
 
2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, 
zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich 
kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem 
gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii 
 
Stowarzyszenie nie udzielało zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i 
nadzorujących. 
 
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 
 
AKTYWA i PASYWA na dzień 31.12.2017 wynoszą : 58 065,50 zł  
 
W bilansie w Aktywach występują następujące pozycje: 
A.II Rzeczowa aktywa trwałe –Inwestycje w obcym obiekcie na kwotę 29 559,87 zł 
B.II. Należnosci krótkoterminowe – należność z działalności odpłatnej oraz należności od dostawców w 
kwocie 1 031,94 zł. 
B. III. Inwestycje krótkoterminowe –  są to środki pieniężne w walucie krajowej w kwocie 27 473,69 zł 



 
W bilansie w Pasywach w pozycji: A. Fundusze własne występują pozycje dotyczące: 
- funduszu statutowego w wysokości 1.380,00 zł 
- wyniku finansowego za 2017w w wysokości 3.861,46 zł 
 
W pozycji: B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania występują: 
III. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie – 52 824,04 zł.  
 
Składają się na tą pozycję : 
- pożyczka                 50.000,00 zł 
- zobowiązania z tytułu składek zdrowotnych:       752,12 zł 
- zobowiązania z tytułu podatku PIT :       556,00 zł 
- saldo zobowiązań wobec dostawców wynosi:       1 515,92 zł  
 
IV. Rozliczenia międzyokresowe na koniec 2017r – nie wystąpiły. 
 
4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności 
informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek 
członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych 
 

 Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w 
tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna) 285 592,13 

I. Składki brutto określone statutem 420,00 

II. Inne przychody określone statutem: 
-przychody ze źródeł publicznych Gmina  Wadowice 
-przychody ze źródeł publicznych Gmina  Andrychów 
-przychody ze źródeł publicznych Starostwo Powiatowe 
-przychody ze źródeł publicznych PFRON –  na realizację zadań w 2017r 
-przychody z otrzymanych darowizny  
-przychody z działalności statutowej  odpłatnej 
-przychody z 1% podatku 
-wynik finansowy roku 2016r 

285 172,13 
80 000,00 
15 000,00 

1 000,00 
138 127,79 

30 410,05 
6 160,00 
1 358,90 

13 115,39 

 
5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów 

1 Koszty realizacji zadań statutowych 

-koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku 

publicznego 

-koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku 

publicznego 

278 097,43 

271 737,43 

 

6 360,00 

 

2 

 

Koszty administracyjne  

 

2.884,54 

 

 Świadczenia pracownicze 

Opłaty bankowe 

2 289,87 

594,67 

3. Pozostałe koszty  523,51 

4. Koszty finansowe - odsetki 225,19 

 
 
6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 
Fundusz statutowy stowarzyszenia wynosi 1.380,00 złotych. Źródłem funduszu statutowego była osiągnięta 
nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2009. Stowarzyszenie nie korzystało z funduszu statutowego. 
 



7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej 
dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych 
Przychody z  z 1% podatku  w roku 2017 wyniosły 1.358,90zł i w całości zostały przeznaczone na realizację 

nieodpłatnych zadań statutowych stowarzyszenia. 
 
8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia 
wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki. 
Nie wystąpiły 
 
 
  
 
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Sporządzono:     Wadowice,  dnia 28.03.2018r.  

             
 
 

Agata Socała 

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

 
 

 Podpisy Zarządu AGRADO:      
 

 
 

 

 
 
 
 


