
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Zmiany w ciągu roku obrotowego środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 
długoterminowych aktywów trwałych.
                                         Wartość początkowa roku obrotowego     Zwiększenia z tyt. zakupu      Stan na 
koniec roku obrotowego  

środki trwałe                                   2 436 466,63                      141 474,49                              2 577 941,12
w tym : 
-grunty                                              659 026,00                                                                      659 026,00
-budynki                                            788 804,87                                                                      788 804,87 
-urządzenia techniczne                         73 539,12                       67 588,50                                 141 127,62 
-środki transportu                              238 447,50                                                                      238 447,50
-inne środki                                       676 649,14                       73 885,99                                 750 535,13

umorzenie środków trwałych               943 909,48                       83 487,49                              1 027 396,97 
w tym :
-grunty                                                 2 470,07                            308,76                                    2 778,83
-budynki                                           176 009,41                        18 002,76                                194 012,17
-urządzenia techniczne                         52 154,70                         4 255,71                                  56 410,41
-środki transportowe                          136 720,34                        25 431,84                                162 152,18
-inne środki                                       576 554,96                        35 488,42                                612 043,38

wartości niematerialne i prawne            49 789,82                             388,50                                  50 178,32

umorzenie wartości niematerialnych      49 789,82                             388,50                                  50 178,32
Pasywa Stowarzyszenia stanowiące źródła finansowania majątku obejmują kapitał własny, który wynosi 1 645 
792,37 zł. i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 74 339,14 zł. Majątek trwały w całości został 
sfinansowany kapitałem własnym.  Kapitał obcy wynosi 521 907,59 zł. i uległ zwiększeniu w stosunku do roku 
poprzedniego o kwotę 267 905,57 zł. w tym zobowiązań krótkoterminowych o 58 938,96zł.

II

Przychody z działalności statutowej za 2014 rok wynoszą 6 106 027,23 zł i w porównaniu do roku poprzedniego 
uległy zwiększeniu o kwotę 1 112 847,75 zł. Koszty działalności statutowej wynoszą 6 177 981,48 zł i w 
porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o kwotę 927 118,79 zł. Główną pozycją kosztów działalności 
statutowej są wynagrodzenia w kwocie 3 856 472,86 zł i narzuty na wynagrodzenia w kwocie 869 337,38 zł. 
Kwota wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia stanowi 76,49% kosztów działalności statutowej. Takie 
kształtowanie się kosztów związane jest ze specyfiką działalności Stowarzyszenia. Głównym źródłem 
dochodów Stowarzyszenia są dotacje i subwencje.

III

Stowarzyszenie nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

IV

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia podlegało obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. 
Wynagrodzenie biegłego rewidenta  wyniosło 3 444,00 zł brutto. Zatrudnienie na ostatni dzień roku 
sprawozdawczego wyniosło 108,98 etatu z czego 83,19 etatu stanowiła kadra merytoryczna, nauczyciele i 
opiekunowie zajmujący się wyłącznie osobami niepełnosprawnymi. Organ zarządzający i nadzorujący składa 
się z członków Stowarzyszenia wykonujących swoje obowiązki społecznie i nie pobierają za swoją pracę 
wynagrodzenia.

V

Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne istotne zdarzenia mające wpływ na roczne sprawozdanie finansowe i 
wynik bilansowy Stowarzyszenia.

VI

VII

VIII

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2015-05-22

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które 
świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym 
okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie 
krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

IX

Druk: MPiPS


