
INFORMACJA DODATKOWA

I

Sprawozdanie finansowe Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów zostało przygotowane zgodnie z przyjętymi 
przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zasadami (polityką) rachunkowości. Stosuje się ją 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 sie 
wynik finansowy i sporządza sprawozdnaie tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były 
porównywalne. I tak w okresie, za który sporządzono sprawozdanie również nie wystapiły żadne zmiany w 
metodach wyceny aktywów i pasywów w stosunku do roku poprzedniego.
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów na dzień bilansowy wycenia się w sposób następujący:
1. Srodki trwałe wg.ceny nabycia
2. Należności - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności
3. Środki pieniężne - w wartości nomalnej
4. Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty
5. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej
Środki trwałe w Towarzystwie Samorządowym o wartości nie przekraczającej 3 500,00 amortyzuje się wg 
przyjetego planu (liniowo).

II

W roku 2012 Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów nie dokonywało zakupów środków trwałych.
III

Struktura przychodów w roku 2012 w Krajowym Stowarzyszeniu Sołtysów przedstawia się następująco:
Przychody ogółem: 433 743,04 PLN, co stanowi 100%
w tym:
1.Przychody z działaności nieodpłatnej - 398 548,40 PLN, co stanowi 91,88%
w tym:
a)z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 218,40 PLN
b)ze źródeł publicznych - 287 630,00 PLN
c)z innych źródeł - 109 700,00 PLN
2.Przychody z działaności odpłatnej - 35 000,00 PLN, co stanowi 8,07%
3.Przychody finansowe - 194,64 PLN, co stanowi 0,05%

IV

Struktura kosztów realizacji zadań statutowych w roku 2012 w Krajowym Stowarzyszeniu Sołtysów przedstawia 
sie następująco:
I.Koszty ogółem - 456 780,62 PLN, co stanowi 100% 
1.Koszty realizacji zadań statutowych: 367 112,81 PLN, co stanowi 80,37%
a)działaności nieodpłatnej - 332 112,81 PLN
b)działaności odpłatnej - 35 000,00 PLN
2.Koszty administracyjne - 88 579,61 PLN, co stanowi 19,39%
w tym:
a)zużycie materiałów i energii - 1 336,68 PLN
b)usługi obce - 3 121,06 PLN
c)podatki i opłaty - 4 119,57 PLN
d)wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 70 220,92 PLN
e)pozstałe - 9 781,38 PLN
3.Pozostałe koszty - 1 088,20 PLN, co stanowi 0,24%

V

W roku 2012 wysokośc funduszu statutowego nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego.
VI

W roku 2012 Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów podobnie jak w latach poprzednich nie udzielało żadnych 
gwarancji, poręczeń i nie zaciągało innych, niewykazanych w bilansie zobowiązań związanych z działalnością 
statutową.

VII

Druk: NIW-CRSO



Sporządzono dnia:2013-06-13

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zgodnie ze statutem w roku 2012 prowadziło nieodpłatną jak i odpłatną 
działalność. 
Nieodpłatna działalność statutowa w 2012 to:
1. Kontynuacja realizacji projektu "Z funduszem sołeckim ku odnowie wsi"
2. Realizacja konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”
3. Rozpoczęcie realizacji projektu ,,Aktywnie dla dobra wspólnego"
4. Współorganizacja Konkursu „SOŁTYS ROKU 2011”
5. Organizacja XX Krajowej Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Boskiej 
Licheńskiej
6. Współorganizacja Mistrzostw Polski Sołtysów i Członków Rad Sołeckich 
7. Organizacja seminarium podczas Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2012
Odpłatna działalność statutowa:
1. Organizacja konferencji w ramach projektu "Z funduszem sołeckim ku odnowie wsi"
Całość przychodów z tytułu prowadzenia działalności statutowej przeznaczana jest na pokrycie kosztów jej 
realizacji, a także na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z nią.
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