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Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2007

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie rozwoju zawodowego oraz integracja środowiska fundraiserów w Polsce.
2. Ustanawianie i propagowanie najwyższych standardów etycznych w działalności
fundraisingowej.
3. Edukacja w zakresie fundraisingu.
Sposób wyceny aktywów i pasywów nie zmienił się w stosunku do roku poprzedniego.
Rok obrotowy 2007 Stowarzyszenie zamknęło dochodem w wysokości 44 720,15 zł, który
w całości zwiększy przychód roku 2008.
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia mogą być:
1. składki członkowskie,
2. darowizny, zapisy i spadki,
3. wpływy z działalności Statutowej Stowarzyszenia: dochody z własnej działalności,
dochody z majątku Stowarzyszenia,
4. dotacje i granty.
Przychody stowarzyszenia w wysokości
źródeł:
 składki członkowskie
 organizacja szkoleń
 świadczenia promocyjne
 organizacja konferencji
 Urząd Marszałkowski
 Grant Rządu USA
 Quadriga Art Inc.
 Fundusz Współpracy NGO
 Szkoła Trenerów Fundraisingu
 wynik finansowy 2006
 przychody finansowe
 pozostałe przychody

154 870,12 zł realizowane były z następujących
1 850,00 zł
9 502,00 zł
19 013,58 zł
37 665,50 zł
10 000,00 zł
8 640,00 zł
3 147,23 zł
44 128,00 zł
20 000,00 zł
867,17 zł
56,63 zł
0,01 zł

Koszty statutowe Stowarzyszenia w roku 2007 wyniosły 93 700,90 zł i dotyczyły realizacji
trzech projektów:
1. Międzynarodowa Konferencja Fundraisingu 57 062,29 zł
2. Szkoła trenerów Fundraisingu
16 131,53 zł
3. Akademia Fundraisingu
20 507,08 zł
Koszty administracyjne w roku 2007 wyniosły łącznie 16 424,44 zł:
 zużycie materiałów i energii
1 333,39 zł
 amortyzacja
0,00 zł
 usługi obce
10 613,02 zł
 wynagrodzenia
0,00 zł
 ubezpieczenia społeczne
0,00 zł
 pozostałe koszty
4 196,03 zł
 koszty finansowe

24,63 zł

W roku 2007 Stowarzyszenie nabyło środek trwały w postaci notebooka o wartości 3 135,02
zł, który został jednorazowo zamortyzowany i obciążył koszty projektu.
Inwestycje długoterminowe wykazane w bilansie to kaucja za wynajmowany lokal
Należności krótkoterminowe wykazane w bilansie to:
 należności od odbiorców
 nierozliczona zaliczka
Środki pieniężne wykazane w bilansie:
 gotówka w kasie
 rachunki bankowe

1 300 zł
200 zł

2 378,84 zł
47 513,17 zł

Kwota zobowiązań krótkoterminowych wykazanych w bilansie obejmuje:
 zobowiązanie wobec ZUS
3 154,71 zł
 zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego
128,95 zł
 nierozliczone wydatki
2 889,35 zł
Inne rozliczenia międzyokresowe wykazane w pasywach bilansu to koszty usług księgowych
i telekomunikacyjnych dotyczących roku 2007, zafakturowanych w roku 2008.
Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji i poręczeń.

