
INFORMACJA DODATKOWA 
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 

 
 

Informacja dodatkowa została sporz ądzona w oparciu o § 3 ust. 6 
Rozporz ądzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r oku w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowo ści dla niektórych jednostek nieb ędącymi 

spółkami handlowymi nieprowadz ących działalno ści gospodarczej. 
(Dz.U. nr 137 z 2001 roku poz. 1539). 

 
 
 
JEDNOSTKA SPORZĄDZAJĄCA INFORMACJĘ: 
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała 
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała rozpoczęło swoją działalność w roku 2007.  
Statutowym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju 
gminy Koczała. 
Zasady wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów: 
1. Aktywa trwałe: 
a) środki trwałe - wycenia się w ich wartości początkowej (ewidencyjnej) ceny zakupu 

- ceny nabycia (art. 28 ust 2 Ustawy). Za cenę nabycia uważa się cenę zakupu 
należną sprzedającemu powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem 
i montażem. Wartość początkową środków trwałych ustaloną wg wyceny podanej 
wyżej zmniejsza się (art. 31 ust 2 i art. 32 Ustawy) o odpisy amortyzacyjne - 
umorzeniowe. Dla celów umorzeniowych stosuje się metodę liniową z 
zastosowaniem zasad i stawek amortyzacyjnych (art. 22 a - 22 o) Ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych. 

b) wyposażenie - zaliczane do środków trwałych wg ceny zakupu o wartości 
początkowej do 3.500 zł amortyzuje się jednorazowo w 100 % w momencie 
przyjęcia ich składników do użytkowania (art. 32 ust 1 pkt 6 Ustawy) 

c) wartości niematerialne i prawne - zdefiniowane w (art. 3 ust 1 pkt 14 Ustawy) 
wyceniane są wg cen zakupu - nabycia amortyzowane są metodą liniową 
analogicznie jak środki trwałe z zachowaniem przewidywanego okresu 
użytkowania 

2. Aktywa obrotowe: 
- zapasy – materiały 
- należności 
- środki pieniężne, rachunki bankowe krajowe środki płatnicze tj. obroty gotówkowe - 
kasowe, jak również gromadzone na rachunkach bankowych weksle, czeki podróżne 
- wykazuje się w księgach w ich wartości nominalnej. 
3. Pasywa 
a) Fundusze własne art. 36 Ustawy: 
fundusz statutowy stowarzyszenia stanowi wielkość środków pieniężnych będących 
w obrocie stowarzyszenia, który stanowi nadwyżkę przychodów (składek, darowizn, 
dotacji i innych) nad poniesionymi kosztami w skali roku sprawozdawczego. 
b) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania art. 3 ust 1 pkt 20 Ustawy:  
zobowiązania z tytułu dostaw i usług - wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty (art. 
20 ust 1 pkt 8) 



rezerwy tworzone na należne zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, 
wiarygodnie oszacowanej wartości (art. 28 ust 1 pkt 4) 
 
Stowarzyszenie przychody osiągnęło z: dotacji publicznych, składek członkowskich, 
darowizn, odsetek bankowych i działalności statutowej w wysokości 63.759,79 zł. 
Rok obrotowy 2008 Stowarzyszenie zamknęło stratą w wysokości 8.112,08 zł, która 
w całości zwiększy koszty roku 2009. Strata została pokryta z pożyczki udzielonej 
przez Urząd Gminy Koczała na okres 8 m-cy.  
Przychody stowarzyszenia realizowane były z następujących źródeł:  
składki członkowskie                       1530,00 zł 
darowizny                         3996,00 zł 
z działalności statutowej odpłatnej   495,00 zł 
dotacje publiczne                               57736,00 zł 
odsetki bankowe           2,79 zł 
W rozliczanym okresie  Stowarzyszenie poniosło koszty realizacji zadań statutowych 
w wysokości 15 127,94 zł oraz koszty administracyjne związane z organizacją 
działalności w wysokości 56743,93 zł. 
Koszty administracyjne w roku 2008 wyniosły: 
amortyzacja  0,00 zł 
usługi obce        23728,15 zł 
zużycie materiałów i energii       4038,31 zł 
wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne     10070,50 zł 
- w tym koszty działalności statutowej odpłatnej 765,50 zł 
pozostałe koszty  18906,97 zł 
na pozostałe koszty składają się koszty wyposażenia siedziby oraz delegacji 
służbowych. 
Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji i poręczeń. 
Kwota zobowiązań wykazanych w bilansie obejmuje zobowiązanie z tytułu opłat 
składek ZUS, które będą rozliczone w kolejnym okresie rozrachunkowym oraz 
pożyczkę zaciągniętą przez Stowarzyszenie. 
Środki pieniężne wykazane w bilansie w całości obejmują środki na rachunku 
bankowym.  
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