
II. Objaśnienia do bilansu

1. Objaśnienia do bilansu
1) Dane o strukturze funduszy Stowarzyszenia, zwiększenia oraz wykorzystania i stan 

końcowy funduszy.
- stan na początek okresu          154.908,92

- zwiększenia ( nadwyżka przychodów nad kosztami
        w 2008r)          338.488,84

- stan na koniec okresu          493.397,76

2) Propozycje co do sposobu podziału zysku.
Stowarzyszenie rok 2008 zamknęło nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 
338.488,84 zł.
Nadwyżka ta podwyższa fundusze własne Stowarzyszenia.

3) Wartość środków trwałych.
Stowarzyszenie nie posiada na stanie środków trwałych.

Zwiększył się natomiast stan wartości niematerialnych i prawnych.
W ciągu roku kształtował się następująco:
- stan na początek roku   1.150,00
- zwiększenia    3.853,58
- stan na koniec roku   5.003,58

4) Stowarzyszenie przeznaczyło środki finansowe w wys.               420.000,00
 na  zakup obligacji.

4) Stan należności krótkoterminowych wynosił:
- stan na początek okresu sprawozdawczego  8.182,00
- stan na koniec roku obrotowego  4.000,00

4.1 Zobowiązania na dzień 31.12.2008r wynosiły        518,89



     2.Objaśnienia do rachunku wyników

1) Struktura rzeczowa przychodów z działalności statutowej Stowarzyszenia.
1.1 Osiągnięte przychody Stowarzyszenia dotyczą:
- składki członkowskie               780,00
- sprzedaż cegiełek  18.960,00
- zbiórki publiczne             25.089,40
- wpłaty 1%                     237.191,09
- darowizny pieniężne   94.074,25
- darowizny rzeczowe                 598,00
- dotacja U.W.- grant        7.000,00
- sponsoring                           14.100,00
- odpłatność uczestników  konferencji             10.880,00

Razem przychody działalności statutowej                  408.672,74

1.2 Przychody finansowe             15,38

2) Struktura rzeczowa kosztów związanych z realizacją zadań statutowych.
1.1 Główne pozycje kosztów statutowych dotyczą:
-  koszty realizacji założonych zadań (akcji) 24.818,44 
w tym :
   7.000,00 grant U.W
- koszty  organizacji konferencji paliatywnej 35.310,13
Razem koszty działalności statutowej 60.128,57

1.2 Główne pozycje kosztów administracyjnych:
- zużycie materiałów              883,25
- usługi obce         1.673,88
- podatki i opłaty              160,00
- wynagrodzenia    3.500,00
- amortyzacja    3.853,58 
Razem koszty administracyjne 10.070,71

3) Stowarzyszenie w 2008r zatrudniało pracowników 
jedynie na umowy cywilnoprawne.
Koszty  z tego tyt. stanowiły kwotę  11.510,00
 w tym:
- 3.610,00 sfinansowano z otrzymanej dotacji
- 7.900,00 ze środków własnych 

Pozostałych punktów objaśnienia wymaganych ustawą o rachunkowości nie omówiono, 
bowiem nie wystąpiły w bieżącym roku obrotowym.
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