„eSMail”
STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE
w SŁUBICACH

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014

1. Powstanie i działalność Stowarzyszenia
„eSMail” Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane zostało utworzone w 2007 roku.
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Słubicach przy ulicy Piłsudskiego 5 / 7.
Stowarzyszenie działa od dnia 03. października 2007 roku. na podstawie ustawy z dnia
7. kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104) i ustawy z dnia
24. kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r,
Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Statutu Stowarzyszenia.
Zgodnie ze statutem stowarzyszenia czas trwania działalności stowarzyszenia jest
nieograniczony.
Stowarzyszenie w 2014 roku oraz w latach poprzednich nie prowadziło działalności gosp.
Stowarzyszenie wpisane jest do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000289506.
Wpisu dokonał Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego w dniu 07. października 2007 roku.
Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do KRS 19. grudnia 2008 r.
W 2014 roku Stowarzyszenie nie prowadziło odpłatnej działalności publicznej.
W okresie sprawozdawczym i na dzień podpisania niniejszego dokumentu członkami
Zarządu Stowarzyszenia byli:
- Agnieszka Gawłowska – Prezes Zarządu
- Mariola Jopek – Skarbnik
- Michał Skaskiewicz – Sekretarz
2. Dane dotyczące sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1. stycznia 2014 do 31. grudnia 2014.
Zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej się
przewidzieć przyszłości oraz nie występowania okoliczności wskazujących na zagrożenie
kontynuowania działalności. Nie podlega konsolidacji. W okresie objętym sprawozdaniem
nie nastąpiło połączenie Stowarzyszenia z inną jednostką organizacyjną.

3. Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz rozpoznania przychodów
i kosztów
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994
o rachunkowości (Dz. U. Nr 152 poz. 1223) według zasady kosztu historycznego oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami
handlowymi nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz. 1539).
3.1. AKTYWA
a. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub
kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Cenę nabycia lub
koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.
Amortyzacja dokonywana jest na podstawie planu amortyzacji metodą liniową.
Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki uwzględnia się okres ekonomicznej
użyteczności. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek podlega okresowej weryfikacji.
b. Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia.
Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem
zasady ostrożnej wyceny.
c. Inwestycje krótkoterminowe
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych.
d. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
W pozycji czynnych rozliczeń krótkookresowych wykazuje się równowartość przyznanych
darowizn i zapomóg, do momentu wydatkowania środków w związku z realizacją uchwał.
Ponadto czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu
do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
3.2. PASYWA
a. Fundusz statutowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie Stowarzysz.
oraz z przeniesienia wyniku finansowego ustalonego za poprzedni rok obrotowy.
b. Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy obejmuje wynik działalności statutowej
powiększony o pozostałe przychody i przychody finansowe, pomniejszone o pozostałe
koszty i koszty finansowe. Wynik finansowy zwiększa przychody lub koszty w następ.
roku obrotowym lub jest odnoszony na fundusz statutowy w dniu zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego.
c. Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

d. Podatek dochodowy odroczony
Stowarzyszenie nie tworzy rezerwy, ani nie ustala aktyw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego. Stowarzyszenie zgodnie z art. 17 pkt 4-6c ustawy o podatku korzysta
ze zwolnienia z podatku dochodowego w tej części w jakiej dochód jest przeznaczony
na działalność statutową.
e. Rozliczenia międzyokresowe
Do rozliczeń międzyokresowych zalicza się otrzymane darowizny przeznaczone na
określony cel do wykorzystania w przyszłych okresach.
f. Zmiana zasad rachunkowości
W 2014 roku nie dokonywano zmian w zasadach rachunkowości.
3.3 Rozpoznawanie przychodów i kosztów
Do przychodów Stowarzyszenia zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa
ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem oraz przychody finansowe
i dotacje. Przychody związane z działalnością statutową uznawane są w momencie
otrzymania środków, natomiast koszty dotyczące tych przychodów rozpoznawane
są w rachunku wyników w momencie ich poniesienia.
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu
a. Aktywa trwałe - Nie wystąpiły.
b. Długoterminowe rozliczenia okresowe - Nie wystąpiły.
c. Należności krótkoterminowe - Nie wystąpiły.
d. Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne:
Wyszczególnienie
1. Na rachunku bankowym
2. Środki pieniężne w kasie
Ogółem środki pieniężne

31 grudnia 2013
4.245,18
275,47
4.520,65

31 grudnia 2014
5.778,56
575,67
6.354,23

e. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne - Nie wystąpiły.
f. Fundusze statutowe - Nie wystąpiły.
g. Zobowiązania krótkoterminowe - Nie wystąpiły.

h. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą otrzymanych z góry wpłat, które
zostaną wykonane w latach następnych. Stan rozrachunków przedstawia tabela:
Lp wyszczególnienie
1

Stan rozrachunków na początek roku

2

Wpłaty na turnusy rehabilitacyjne

3
4

Stan na 31.12.2013

Stan na 31.12.2014

10.668,13

2.928,13

0,00

0,00

Zrealizowane zadania – dofinansowanie
turnusu rehabilitacyjnych dla 6 osób

7.740,00

2.928,13

Stan rozrachunków na koniec roku

2.928,13

0,00

Dodatkowa informacja i objaśnienia do rachunku wyników
a. Przychody z działalności statutowej
Są to otrzymane środki pieniężne. Strukturę przychodów przedstawia poniższa tabela:
Wyszczególnienie
1. Darowizny ogółem:
- wpłaty 1%
- wpłaty osób fizycznych
- wpłaty osób prawnych
2. Składki członkowskie
3. Dotacje samorządu terytorialnego
Ogólne przychody statutowe

31 grudnia 2013 31 grudnia 2014
100,00 zł
8.393,20 zł
0,00 zł
8.349,20 zł
100,00 zł
44,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
1.120,00 zł
1.250,00 zł
2.526,11 zł
1.592,52 zł
3.746,11 zł
11.235,72 zł

b. Koszty realizacji zadań statutowych
Są to wydatkowane środki pieniężne według poniższego zestawienia:
Wyszczególnienie
1. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
2. Zajęcia i turnusy rehabilitacyjne
3. Spotkania integracyjne
4. Dofinansowanie leczenia
5. Darowizny
6. Gazetka „Kuloodporni”
Ogólne koszty realizacji zadań statutowych

31 grudnia 2013 31 grudnia 2014
201,00 zł
107,71 zł
0,00 zł
2.101,87 zł
1.751,74 zł
300,01 zł
0,00 zł
720,00 zł
0,00 zł
50,00 zł
0,00 zł
858,42 zł
1.952,74 zł
4.138,01 zł

c. Koszty administracyjne przedstawia poniższe zestawienie:
Wyszczególnienie
1. Usługi finansowe
2. Usługi telekomunikacji
3. Materiały biurowe
4. Pozostałe usługi
Ogółem koszty administracyjne

31 grudnia 2013 31 grudnia 2014
64,00 zł
12,00 zł
150,00 zł
266,97 zł
0,00 zł
379,57 zł
0,00 zł
91,02 zł
214,00 zł
749,56 zł

d. Pozostałe przychody operacyjne - Nie wystąpiły.
e. Pozostałe koszty operacyjne - Nie wystąpiły.
f. Przychody finansowe
Wyszczególnienie
1. Odsetki z rachunków bankowych
Ogółem przychody finansowe

31 grudnia 2013 31 grudnia 2014
13,15 zł
6,08 zł
13,15 zł
6,08 zł

g. Koszty finansowe - Nie wystąpiły.
Jednostki powiązane kapitałowo
Na dzień 31. grudnia 2014 Stowarzyszenie nie posiada udziałów lub akcji w innych spółkach.
Informacje dodatkowe i objaśnienia
a. Zatrudnienie
W 2014 roku Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników.
b. Informacja dodatkowa
W 2014 roku Stowarzyszenie nie było obciążone udzielonymi gwarancjami, poręczeniami
oraz innymi zobowiązaniami związanymi z działalnością statutową.

Zarząd Stowarzyszenia
Prezes Zarządu

Skarbnik

Sekretarz

Agnieszka Gawłowska Mariola Jopek Michał Skaskiewicz
Sprawozdanie sporządził:
W. Łatyszkiewicz
Słubice, dnia 26. styczeń 2015 r.

