
INFORMACJA DODATKOWA

I

1. Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy w cenach nabycia po uwzględnieniu 
umorzenia ( A I Aktywa ).
2. Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy w cenach nabycia po uwzględnieniu umorzenia ( A II Aktywa ).
3. Długoterminowe aktywa finansowe nie występują.
4. Zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy w cenach zakupu ( B I Aktywa ).
5. Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty ( B II Aktywa ).
6. Krótkoterminowe aktywa finansowe wykazano w bilansie w PLN ( B III.1 Aktywa ).
7. Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty ( B I.2 Pasywa ).

II

1. Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych : 45 159,82zł.
    W ciągu roku sprawozdawczego nastąpił wzrost o kwotę 1 930,00 zł w związku z zakupem oprogramowania.
    Stan wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego : 47 089,82zł.
2. Wartość początkowa środków trwałych : 2 259 686,73zł.
    W ciągu roku obrotowego wartość środków trwałych zwiększyła się o kwotę 164 969,90zł z tytułu zakupu 
nowych środków trwałych.
    Stan środków trwałych na koniec roku obrotowego : 2 424 656,63zł.
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego : 45 159,82zł.
    W ciągu roku sprawozdawczego umorzenie zwiększyło się o kwotę 1 930zł i na koniec roku wynosi 47 
089,82ł.
4. Dotychczasowe umorzenie środków trwałych na początek roku obrotowego : 764 535,16zł.
    W ciągu roku umorzenia zwiększyły się o kwotę 109 387,37zł.
    Stan umorzenia środków trwałych na koniec roku obrotowego : 873 922,53zł.

III

Przychody z działalności statutowej  :                     
- składki członkowskie                                           9 029,40
- dotacje i subwencje                                      4 322 963,76
- przychody z nieodpłatnej działalności                123 677,70
  statutowej pożytku publicznego
- pozostałe przychody                                        156 838,16
- przychody finansowe                                           4 369,84
  
         OGÓŁEM PRZYCHODY                            4 616 878,86

IV

Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych:
 
- Edukacja i rehabilitacja                        3 806 199,72
- Pomoc społeczna                                   711 537,39
- koszty nieodpłatnej działalności                85 174,43 
  pożytku publicznego
- pozostałe koszty statutowe                     133 832,35
- koszty finansowe                                             0,03  

      OGÓŁEM KOSZTY  :                         4 736 743,92

V

Fundusz statutowy na dzień 01.01.2012r. wynosił 1 717 746,73 zł i w okresie sprawozdawczym nie uległ 
zmianie.
Fundusz własny na dzień 31.12.2012r. wynosi 1 597 881,67 zł i wykazuje niższa kwotę od funduszu 
statutowego wskutek wystąpienia strat za lata ubiegłe.

VI

W roku obrotowym Stowarzyszenie nie udzielało żadnych poręczeń i gwarancji.

VII

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2013-05-24

Aktywa bilansu wskazują wzrost majątku o kwotę 115 516,80 zł w porównaniu ze stanem na koniec 
poprzedniego roku.
Główną grupę aktywów stanowi majątek trwały, którego wzrost wartości spowodowany zakupem nowych 
środków trwałych znacznie przewyższa zmniejszenie wartości spowodowane odpisami umorzeniowymi
(amortyzacyjnymi). Relacja pomiędzy majątkiem trwałym i obrotowym zbliżona jest do poziomu 2011roku.
Największą pozycję kosztów operacyjnych stanowią wynagrodzenia z narzutami. 
Działalność Stowarzyszenia w głównej mierze uzależniona jest od otrzymanych subwencji i dotacji, które są 
zasadniczym elementem przychodów.
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