
INFORMACJA DODATKOWA

I

Sprawozdanie finansowe Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów zostało przygotowane zgodnie z przyjętymi 
przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zasadami (polityką) rachunkowosci. 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), ustala się wynik finansowy i 
sporządza sprawozdanie tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
i tak w okresie za który sporządzono sprawozdanie również nie wystąpiły żadne zmiany w metodach wyceny 
aktywów i pasywów w stosunku do roku poprzedniego.
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów na dzień bilansowy wycenia się w następujący sposób:
1.Środki trwałe wg.cen nabycia
2.Należnosci w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnosci
3.Środki pieniężne w wartosci nominalnej
4.Zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty
5.Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg.wartosci nominalnej.
Środki trwałe w Krajowym Stowarzyszeniu Sołtysów o wartosci nie przekraczającej 3500,00 PLN amortyzuje 
się jednorazowo, natomiast pozostałe wg. przyjetego planu (liniowo).

II

W roku 2013 Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów pozyskało srodki na realizację projektu "Sołecka demokracja 
ze szwajcarską precyzją" finansowanych ze srodków dla organizacji pozarządowych w ramach którego 
dokonano zakupu zestawu komputerowego oraz kserokopiarki co spowodowało wzrost srodków trwałych na 
koniec roku.

III

Struktura przychodów w 2013r. w Krajowym Stowarzyszeniu Sołtysów przedstawia się następująco:
Przychody ogółem: 923709,69 PLN co stanowi 100%, w tym:
1.Przychody z działalnosci nieodpłatnej 900709,68 PLN co stanowi 97,51%
w tym:
a)z tytułu wpłat z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - 377,68 PLN
b)ze źródeł publicznych - 786832,00 PLN 
c)z pozostałych dofinansowań - 113500,00 PLN
2.Przychody z działanosci odpłatnej - 23000,00 PLN co stanowi 2,49%
3.Przychody finansowe - 0,01 PLN

IV

Struktura kosztów realizacji zadań statutowych w roku 2013 w Krajowym Stowarzyszeniu Sołtysów przedstawia 
się następująco:
Koszty ogółem: 877538,19 PLN co stanowi 100%
w tym:
1.Koszty realizacji zadań statutowych  - 808056,87 PLN co stanowi 92,08%
w tym:
a)koszty działalnosci nieodpłatnej pożytku publicznego - 761921,69 PLN
b)koszty działalnosci odpłatnej pożytku publicznego - 23097,60 PLN
c)pozostałe koszty realizacji zadań statutowych - 23037,58 PLN
2.Koszty administracyjne - 66479,84 PLN co stanowi 7,58%
w tym:
a)zużycie materiałów i energii - 1015,62 PLN
b)usługi obce - 3474,14 PLN
c)podatki i opłaty - 2981,09 PLN
d)wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 51086,23 PLN
e)pozostałe - 7922,76 PLN
3.Pozostałe koszty - 2969,80 PLN co stanowi 0,34%
4.Koszty finansowe - 31,68 PLN

V

W roku 2013 wysokosć funduszu statutowego w Krajowym Stowarzyszeniu Sołtysów nie uległa zmianie w 
stosunku do roku poprzedniego.

VI
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W roku 2013 Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów podobnie jak i w latach poprzednich nie udzielało żadnych 
poręczeń, gwarancji i nie zaciągało innych, nie wykazanych w bilansie zobowiązań związanych z działalnoscią 
statutową.

VII

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zgodnie ze statutem w roku 2013 prowadziło nieodpłatna jak i odpłatną 
działalnosć pożytku publicznego.
Całosć przychodów z tytułu prowadzenia tychże działalnosci przeznaczana jest na pokrycie kosztów ich 
realizacji, a także na pokrycie kosztów administracyjnych.
W 2013 r. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów realizowało następujące projekty:
1. Realizacja projektu „Aktywnie dla dobra wspólnego”
2. Organizacja konkursu na najlepszą wiejską stronę internetową „SOŁECTW@ w sieci”
3. Realizacja projektu „Fundusz aktywności społecznej
4. Realizacja projektu „Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją”
5. Konferencja „Wiejska Polska”
6. XXI Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu, 25-26 
maja 2013 r.
7. Realizacja projektu „Między nami seniorami”
8. Finał konkursów „Sołtys Roku 2012” i „Sołectw@ w sieci” 
9. Konferencja „Wieś Polska – Wieś Innowacyjna”
10. XXXIII Międzynarodowy Bieg Warciański 
11.   Wydanie publikacji "Fundusz Sołęcki w Wielkopolsce. Skorzystajmy z tej szansy" - działalnosć odpłatna.
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