
Informacje ogólne i uzupełniające 

  do sprawozdania finansowego za 2014 rok 

 

 

Informacje ogóle 

 

 

1) Towarzystwo Działań Twórczych „Talent” w Białymstoku 

     15-201 Białystok ul. Warszawska 79a 

     KRS: 0000096589 

     Organizacja pożytku publicznego od dnia 05.12.2006 roku 

 

2) Przedmiotem działalności Towarzystwa jest odpłatna i nieodpłatna  

    działalność statutowa 

 

3)  Czas trwania działalności jednostki – nieograniczony 

 

4)  Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy:  

     od 01.01.2014 do 31.12.2014 

 

5) Sprawozdania zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności i  

     nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności 

 

6)  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem  

     4 ustawy o rachunkowości określającym zakres informacji wykazywanych w  

     sprawozdaniu finansowym dla jednostek mikro. 

 

7) Towarzystwo nie sporządza informacji dodatkowej, zestawienia zmian w  

     kapitałach oraz rachunku przepływów pieniężnych. 

 

8)  Zasady wyceny aktywów i pasywów: 

     -  aktywa i pasywa jednostka wycenia według cen nabycia w walucie polskiej 

     -  koszty rodzajowe ewidencjonuje się w zespole kont rodzajowych 

 

9) Wynik finansowy : 

 

   Wynik finansowy ustalany jest jako różnica pomiędzy przychodami i kosztami 

   a po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zwiększa odpowiednio fundusz 

   statutowy lub koszty realizacji zadań statutowych w następnym roku  

   obrotowym  

 

 

 



Informacje uzupełniające: 

 

- dane o aktywach i pasywach – nie ma 

- dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań  

  związanych z działalnością statutową – nie ma 

 

- informacja o przychodach i kosztach : 

 

1) Struktura przychodów: 

     Przychody z działalności statutowej uzyskane w 2014 roku – 100% 

     w tym: 

     - składki członkowskie – 660,- 

     - wpłaty 1% podatku – 4.968,80 

     - darowizna na cele statutowe – 15.600,- 

     - odsetki bankowe – 0,69 

    Razem przychody: 21.229,49 

 

2) Struktura kosztów: 

     Poniesione koszty działalności statutowej w roku 2014 

     - koszty pieniężne dotyczące realizacji zadań statutowych – 1.591,- 

 

     - koszty pieniężne dotyczące realizacji zadań statutowych ( wypłata  

       stypendium uczniom uzdolnionym)  -  15.600,- 

 

     - zwiększenie kosztów realizacji zadań statutowych o stratę z 2013 roku –  

       904,16 

 

    - koszty pieniężne administracyjne określone statutem – 1.689,28 

 

   - świadczenia niepieniężne -  nie ma 

      Razem koszty: 19.784,44 

 

3) Koszty podatkowe za 2014 rok zostały pomniejszone o kwotę – 16.504,16 

     -  są to wydatki sfinansowane z darowizny na cele statutowe – 15.600,- 

     -  są to koszty straty z 2013 roku – 904,16 

 

Informacja o zatrudnieniu: 

Towarzystwo w 2014 roku nie zatrudniało pracowników etatowych. 

 

Białystok, 2015-03-21 

 

 

 


