
     Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014 rok 
 

 

Dane identyfikacyjne: 

Nazwa podmiotu: TOWARZYSTWO INICJATYW EUROPEJSKICH 

Siedziba: 90-542 ŁÓDŹ, UL. ŻEROMSKIEGO 115 

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi 

Nazwa i numer rejestru: KRS Rejestr Stowarzyszeń nr 0000156849 

Czas trwania działalności jednostki : nieograniczony 

Czas objęty sprawozdaniem: 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

 

Wskazania : 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

statutowej przez TIE w dającej się przewidzieć przyszłości. 

 

Stosowane metody i zasady rachunkowości : 

 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 

września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność 

statutową. 

  

TIE sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 

 

Zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujmuje w księgach rachunkowych wszystkie 

osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami, niezależnie od terminu ich 

zapłaty. 

 

Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny wynik 

finansowy TIE za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej 

rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty. 

 

Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się 

po kosztach rzeczywiście poniesionych na ich nabycie, uwzględnia się w wyniku finansowym 

bez względu na wysokość zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej aktywów, 

wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz zyski i straty 

nadzwyczajne. 

 

Wycena aktywów i pasywów : 

 

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: 

 

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia 

dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne 

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

 

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej 

ekonomicznej użyteczności. 
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Na dzień 31.12.2014 r. wartości niematerialne i prawne wynosiły 15.922,65 zł.         

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2014 r. wynosiło 15.922,65 

 

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku 

pomniejszonych o umorzenie . 

 

Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów są to składniki majątku              

o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł. 

 

Na dzień 31.12.2014r. wartość środków trwałych wynosiła  11.122,15. 

Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2014 r. wynosiło 11.122,15               

Wyposażenie ilościowo-wartościowe umorzone w 100 % na dzień 31.12.2014 r. wynosiło  

75.310,13 

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia. 

 

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej 

wyceny 

 

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione 

dotyczą  przyszłych okresów sprawozdawczych. 

 

Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. 

 

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. 

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 15.650,08 i zostały uregulowane   

w styczniu 2015 roku. 

 

Należności na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 18,78  nadpłacony Fundusz Pracy – do 

rozliczenia  z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

 

Przychody 

 

W 2014 roku TIE osiągnęło n/w dochody: 

 

- z działalności statutowej min. refundacje wydatków z realizowanych 

     przez Towarzystwo projektów, darowizny                                                            153.289,07                                        

 

- składki brutto określone statutem                                                                              15.662,45                                                                                                                                                                                                                    

                                                    

- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na realizację 

   projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 

   społecznej Centrum Aktywizacji Mam”  Przekazana dotacja ogółem: 

   1.023.503,23   z czego 253.434,06 przeksięgowano na przychody  

   przyszłych okresów.                                                                                               770.069,17     
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  - dotacja z ECORYS Polska Sp. z o.o. w ramach Projektów Partnerskich   

   Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu 

   „ Inkubator Młodzieżowych Inicjatyw Obywatelskich”.                                        39.624,80 

                                                  

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

                                                                                 Ogółem przychody:               978.645,49 

                                                                                                                                                              

Koszty: 

 

TIE prowadzi koszty w układzie rodzajowym. 

 

W 2014 roku TIE poniosło n/w koszty: 

- koszty realizacji zadań statutowych                                                                      922.497,55 

- koszty administracyjne :    

         -  wynagrodzenia wraz z pochodnymi          7.688,13                                                                                                                    

         -   materiały                                                   1.049,38 

          -  usługi                                                      13.979,12 

          -  pozostałe koszty                                            969,27 

                                                              Razem koszty administracyjne:                23.685,90 

                                                                                                                      

- koszty finansowe  (odsetki od pożyczki)                                                                  6.944,47                                                                                                         

- pozostałe koszty operacyjne                                                                                     4.659,99    

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

 

                                                                                    Ogółem koszty:                  957.787,91        

 

 

Powstały w  2014 roku zysk w wysokości  20.857,58. zwiększy przychody w roku następnym 

i w całości przeznaczony zostanie na realizację celów statutowych Towarzystwa. 

 

Średnioroczne zatrudnienie w roku 2014 roku wynosiło 2,5 etatu. 

 

Towarzystwo nie wypłacało wynagrodzeń  Zarządowi.  

 

 


