
INFORMACJA DODATKOWA

I

Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w 
stosunku do roku poprzedniego:

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach 
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym 
także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza 
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 
Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej wyższej jednostkowo od 500 zł, lecz 
nieprzekraczającej kwoty 3500 zł, odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć, 
jako zużycie materiałów. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów - według miejsc użytkowania i osób za nie 
odpowiedzialnych prowadzi Zarząd Towarzystwa w księdze inwentarzowej. 
Środki trwałe o wartości przekraczającej 3500 zł. są amortyzowane metodą liniową, za pomocą stawek 
podatkowych. 
Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nieprzekraczającej kwoty 3500 zł odpisuje się 
jednorazowo, w pełnej wartości, w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne są amortyzowane według 
zasad i stawek podatkowych. 
Wszelkie papiery wartościowe wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem trwałej utraty wartości 
(długoterminowe), względnie nieprzewyższających cen rynkowych (krótkoterminowe). 
Wyceny aktywów i pasywów dokonuję się wg zasad opisanych poniżej.
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: Cena nabycia lub koszt wytworzenia lub wartość 
przeszacowana (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub 
umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości 
2. Inwestycje krótkoterminowe: Cena (wartość) rynkowa lub cena nabycia zależnie od tego, która z nich jest 
niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości 
godziwej 
3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych: Cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od cen ich 
sprzedaży netto na dzień bilansowy 
4. Należności: W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności
5. Zobowiązania: W kwocie wymagającej zapłaty 
6. Rezerwy: W uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości 
7. Fundusze i kapitały, pozostałe aktywa i pasywa: Wartość nominalna

II

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

Sumy bilansowe Aktywów i Pasywów na początek i koniec roku obrotowego kształtowały się odpowiednio: 
stan na 01.01.2013 - 10 690,80 zł 
stan na 31.12.2013 - 16 357,32 zł. 
Z uwagi na brak w jednostce aktywów trwałych, wartość sum bilansowych w aktywach prezentuje Pozycja B. 
"Aktywa obrotowe", zaś w pasywach Pozycja A.III. 'Wynik finansowy roku obrotowego". 
Sumy bilansowe są w znacznej mierze zależne od terminów wymagalnych należności i zobowiązań jednostki.

III

Druk: MPiPS



Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych 
statutem:

1. Przychody z działalności statutowej - 41 177,86 zł 
a)  Składki brutto określone statutem - 600,00 zł 
b)  Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - 29 010,01 zł 
- Z 1% podatku - 10 106 zł 
- Darowizny od osób fizycznych - 2 400,00 zł 
- Praca nieodpłatna, Projekt .Konopkielka" - 2 950,00 zł 
- Praca nieodpłatna, Projekt "Zapraszamy do Knyszyna" - 192,00 zł 
- Datacja Urząd Marszałkowski, Projekt "KONOPIELKA" - 5 000,00 zł 
- Dotacja Instytut Muzyki i Tańca na projekt "szkoła mistrzów tradycji Konopielka" - 4 000,00 zł
- Przychody ze źródeł publicznych - KOK Knyszyn - 800,00 zł 
- Dotacja z Gminy Knyszyn, Projekt "Zapraszamy do Knyszyna" - 3 562,01 zł
c) Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego - 11 567,85 zł 
- Dotacja Urząd Marszałkowski, Projekt "Historia życiem pisana" - 5 692,85 zł
- Praca nieodpłatna, Projekt "Historia życiem pisana" - 4 275,00 zł
- Przychody z wpłat od uczestników projektu  "Historia życiem pisana" - 1 600,00 zł 
d) Pozostałe przychody określone statutem - 0,00 zł 
2. Przychody finansowe - 12,10 zł

IV

Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o 
strukturze kosztów administracyjnych:

1. Koszty działalności statutowej - 50 805,66 zł 
a) Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - 38 622,61 zł 
Świadczenia niepieniężne:
- Druk książek - 3 146,44 zł 
- Projekt "KONOPIELKA" - 12 978,46 zł
- Projekt "Zapraszamy do Knyszyna" - 18 770,06 zł
- Renowacja mogił powstańców styczniowych - 590,00 zł
- Promocja turystyczna Knyszyna - 123,00 zł
- Otwarte spotkania KTR, promocja książek - 141,71 zł
- Wykonanie kopii obrazu J.Matejki "Śmierć króla Zygmunta Augusta" - 2 872,94 zł 
b) Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego - 11 883,05 zł 
- Świadczenie niepieniężne - Projekt "Historia życiem pisana" - 11 883,05 zł
c) Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych - 300,00 zł
- Świadczenia niepieniężne, Inne koszty statutowe - 300,00 zł
2. Koszty administracyjne - 348,82 zł 
- zużycie materiałów i energii - 0,00 zł 
- Usługi obce - 269,83 zł 
- Podatki i opłaty - 70,00 zł
- pozostałe koszty - 8,99 zł
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Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2014-03-27

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego: 

Fundusz statutowy: 
Stan na początku roku obrotowego: 10 690,80 zł 
Strata: -9 964,52 zł 
Stan na koniec roku obrotowego: 726,28 zł 

Rozliczenie wyniku na działalności statutowej w 2013 r. 
Wynik na działalności statutowej: -9 627,80 zł 
w tym: 
Składki członkowskie: 600,00 zł
Wydawnictwa: 1 900,00 zł 
Darowizna na renowacje mogił powstańców: 500,00 zł
Druk książki Reginy Świtoń - 1% podatku: -239,99,00 zł
Druk książki Reginy Świtoń: -860,00 zł
Druk książki Tomasza Krawczuka: -2 046,45 zł 
Z 1 % podatku (bez wskazania celu - KTR): 4 113,70 zł 
Z 1 % podatku (remont kościoła): 5 992,30 zł 
Projekt" KONOPIELKA" - 1% podatku: -228,46 zł 
Projekt "Historia życiem pisana" - z 1 % podatku: -307,15 zł 
Projekt "Historia życiem pisana" - składki: -8,05 zł 
Projekt "Zapraszamy do Knyszyna": -15 016,04 zł 
Projekt "Zapraszamy do Knyszyna" - składki: -0,01 zł
Renowacja mogił powstańców - 1% podatku: -90,00 zł
Renowacja mogił powstańców: -500,00 zł
Promocja turystyczna Knyszyna: -123,00 zł
Promocje książek - z 1 % podatku: -141,71 zł 
Inne koszty statutowe - składki: -300,00 zł
Kopia obrazu J.Matejki "Śmierć Zygmunta Augusta - z 1 % podatku: -2 872,94 zł

VI

Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową:

Nie udzielano gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. 
W bilansie wykazano należność krótkoterminową w kwocie 15 016,04 zł - jest to kwota refundacji kosztów 
projektu "Zapraszamy do Knyszyna", która wpłynęła w 2014 r.
Wykazano także zobowiązanie z nie opłacone faktury za wykonanie mapy do celów projektowych.

VII

Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich 
finansowania:

W minionym roku obrotowym uzyskano o 13 087,85 zł mniejsze przychody z działalności statutowej niż w 2012
 r. Miało na to wpływ realizowanie w tamtym okresie projektów mniej kosztownych, które uzyskały 
dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Z tego samego powodu w bieżącym roku obrotowym poniesiono o 5 
938,08 zł mniejsze koszty. Realizowane projekty:"Konopielka", "Historia życiem pisana" i "Zapraszamy do 
Knyszyna" uzyskały dotacje z UE PROW na lata 2007-2013, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego, Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie oraz Gminy Knyszyn w łącznej kwocie 33 270,90 zł. 
Dotacja ze środków UE wpłynęła w 2014 r.
W ramach tych projektów została wykonana praca nieodpłatna na łączną kwotę 7 417 zł. Projekty te były także 
finansowane z 1% podatku.
Koszty pozostałych projektów pokryto z 1 % podatku, składek członkowskich lub darowizn otrzymanych od 
osób fizycznych. 
Z 1 % podatku pokryto koszty realizowanych projektów w łącznej kwocie 4 003,25 zł.
Na koniec roku obrotowego posiadało aktywa obrotowe w kwocie 15 742,32 zł stanowiące środki pieniężne 
zgromadzone na rachunku bankowym oraz należności krótkoterminowe.
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