
INFORMACJA DODATKOWA
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Składniki aktywów i pasywów wyceniane są następująco:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne -  cena nabycia lub koszt wytworzenia, lub wartość 
przeszacowania (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub 
umorzeniowe a także z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Środki trwałe w budowie - ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub 
wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
3. Roczne składniki aktywów obrotowych - cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od cen ich 
sprzedaży netto na dzień bilansowy.
4. Należności i udzielane pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności. 
Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie 
zgodnie z umową następuje droga wydania aktów finansowych innych niż środki pienioężne lub wymiany na 
instrumenty finansowe wg. wartości godziwej.
5. Rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 
6. Fundusze i kapitały, pozostałe aktywa i pasywa - wartość nominalna.
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I.   ZMIANY WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH,
      WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ZA ROK 2012
1) szczegółowy zakres zmian  w ciągu roku obrotowego
a) środki trwałe - brutto razem:stan na 01.01.2012 - 1 073 773,86; umorzenie za 2012 r. - 166 540,19; stan na 
koniec r. - 1 240 314,05
c) środki trwałe w budowie - brutto razem: wartość początkowa na 01.01.2012r - 901 180,00; zwiększenia 
wartości - 63 144,60; zmniejszenia wartości - 172 280,00; stan na dzień 31.12.2012r - 792 044,60
d) wartości niematerialne i prawne - brutto razem:  wartość początkowa na 01.01.2012 - 8 683,80; stan na 
dzień 31.12.2012r - 8 683,80
e)  umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - razem:  umorzenie na 01.01.2012r - 8 683,80; stan na 
koniec r. - 31.12.2012r - 8 683,80 
2) wartość gruntów  :
a) stan na początek roku        116 548, 00 zł
b) stan na koniec roku           297 741,50  zł 
w tym wartość gruntów użytkowanych wieczyście  o powierzchni 2 308 m²
a) stan na początek roku         27 140,00 zł
b) stan na koniec roku             27 140, 00 zł
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
AKTYWA - B.I
artykuły spożywcze  i paliwo - rzem:początek roku obrotowego 01.01.2012 - 4 737,88; koniec roku obrotowego 
31.12.2012 - 4 683,39
AKTYWA - B.II. 
Tytuły należności: od dostawców, ubezpieczeń społecznych, śwadcz.rehab. od NFZ, dofinans płac od PFRON, 
należności od uczestników PŚDS, składki członkowskie członków PSOUU, pożyczki mieszkaniowe od 
pracowników, inne należności do rozliczenia ogółem w okresie wymagalności do 1 roku: na początku roku  - 
150 598,11; na końcu roku - 103 298,30
3)  Dane o stanie rezerw:  
Rezerwa ( w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów ) z tytułu odpraw emerytalnych: Stan na 
początek roku - 28 195,89; zmniejszenie 2 819,65; Stan na koniec roku - 25 376,24
4)  Dane o odpisach aktualizujących wartość należności  - nie występuje.
5)  Podział zobowiązań
a) Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie 
spłaty
Kredyty z 2007 i 2010 r. stan na początek roku 295 002,20; zmniejszenie (spłata w 2012 )  razem: 
Pasywa B.II.1  kredyty i pożyczki:
Stan w/w kredytów na koniec roku - 265 318,00, z tego krótkoterminowy do spłaty w następnym roku - 20 
809,20; długoterminowy do spłaty w następnych latach244 508,80 
PASYWA - B.II. 2   -   inne zobowiązania 
Zakup budynku na potrzeby OREW: zobowiązanie na dzień 01.01.2012 - 397 180,00, z tego spłata w 2012 r. - 
200 000,00; stan zobowiązań na 31. 12. 2012 - 197 180,00 
Pasywa – B.III. zobowiązania krótkoterminowe, Pasywa –B.III.2
Zobowiązania wobec dostawców,Urząd Skarbowy, ZUS,, zobowiązania wobec pracowników, kaucja 
gwarancyjna, zobowiązania wobec skarbu państwa ( za pobyt uczestników w PŚDS) - razem: na początku roku 
- 46 755,26; na końcu roku - 44 871,99
Pasywa – B.III.3 -  fundusze specjalne: na początku roku - 66 933,29; na koniec roku - 45 761, 62
6) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
a)  Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Pasywa – B.IV.1
 razem: na początku roku 426 735,03; na koniec roku - 368 277,41
b) rozliczenia międzyokresowe kosztów:
razem: na początku roku 25 156,70; na koniec roku - 19 360.10 
7)  Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki:
 a/ Nieruchomość położona w Kajkowie przy ul. Jeziornej 1B jest obciążona hipoteką kaucyjną i zwykłą  w 
wysokości 360 000, 00 zł, 
b/ / Nieruchomość położona przy ul. Grunwaldzkiej 19A – jest obciążona hipoteką zwykłą w wysokości 610 
000,00 zł
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II. STRUKTURA RZECZOWA
a) Struktura zrealizowanych przychodów według ich źródeł, w tym wymaganych statutem 

Wyszczególnienie 
                                                                                   PRZYCHODY za rok
                                                                             obrotowy 2011                                          obrotowy 2012 
                                                                            kwota        % struktury                                kwota             % 
struktury
PRZYCHODY razem                                      4 866 092,85          100,00                                   5 325 620,05        
   100,00
z tego:        
1. Przychody działalności statutowej - typowe        62 469,67              1,28                                        66 101,11     
          1,24
2.Inne przychody statutowe                              4 698 012,55                                                            5 147 849,67  

z tego:        
a/ dotacje różne                                              1 795 592,55             36,90                                    2 048 068,67      
        38,45
b/ dotacja na realizację obowiązku szkolnego    2 902 420,00             59,65                                    3 099 781,00  
            58,21
c/ pozostałe        
3. Przychody działalności statutowej                    35 423,11       0,73                                         37 851,59             
   0,71
    pożytku publicznego        
z tego:        
a/ działalności nieodpłatnej                                   35 423,11                                                   37 851,59  
b/ działalności odpłatnej        
4. Pozostałe przychody operacyjne                   56 364,17       1,16                                          66 327,22               
 1,25
5. Przychody finansowe                                   13 823,35       0,28                                            7 490,46                
0,14
6. Zyski nadzwyczajne
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b). struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych

Wyszczególnienie                                                                                                                   koszty za rok
                                                                                                                           poprzedni                               
obrotowy 2012
                                                                                                                 kwota          % struktury            kwota     
 % struktury
KOSZTY razem                                                                                             4 933 068,94             100,00              
 5 269 110,57  100,00
z tego:        
1. koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej    4 181 697,94               84,74    
           4 518 915,94      85,77
   z tego:        
Warsztat Terapii Zajęciowej                                                                                833 098,11                16,88           
       800 392,65      15,19
Grupa Teatralna                                                                                                  21 982,07                  0,44             
       41 518,92        0,79
Mieszkanie Chronione                                                                                          77 778,00                  1,57           
         76 110,39        1,45
OREW                                                                                                     2 997 832,46                60,77                3 
253 781,49      61,75
ZRT                                                                                                                133 188,75                  2,70                
     18 184,06        0,35
Wczesna Pomoc Dziecku Niepełnospr.                                                                  20 079,58                  0,40         
            17 018,48        0,32
PŚDS                                                                                                          97 738,97                  1,98                   
311 909,95        5,92
2. koszty realizacji działalności pożytku publicznego        
a/ nieodpłatnej        
b/ odpłatnej        
3. Koszty ogólnoadministracyjne        
   działalności statutowej                                                                                 720 969,46         14,64            694 
201,37       13,17
    z tego:        
1/ amortyzacja                                                                                                 183 279,30           3,72            166 
540,19         3,16
2/ materiały                                                                                                   26 104,40           0,53              17 
566,95         0,33
3/ energia                                                                                                            5 967,63                  0,12               
         6 192,07         0,12
4/ usługi obce                                                                                                  30 533,72                   0,62              
26 542,35         0,50
5/ opłaty                                                                                                               187,50                   0,01                
1 859,27         0,04
6/ wynagrodzenia 387 396,81 7,86 395 663,18 7,51
7/ ubezpieczenia społeczne  i inne świadczenia 84 192,40 1,71 78 085,88 1,48
8/ podróże służbowe 3 307,70 0,07 1 751,48 0,03
4. Pozostałe koszty  9 228,15 0,19 26 513,77 0,50
5. Koszty finansowe 21 173,39 0,43 29 479,49 0,56
6. Straty nadzwyczajne działalności statutowej        
w tym pożytku publicznego
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Sporządzono dnia:2013-04-24

Struktura funduszu statutowego: 

Fundusz statutowy z dnia założenia Stowarzyszenia na dzień 31.12.1994  wynosił 48 914,00 zł

Fundusz statutowy na dzień 31.12.2012  stanowi kwotę 3 284 677,49 zł

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie  wykorzystania funduszu własnego w roku obrotowym:

Fundusz własny kształtuje się następująco:
 
Wyszczególnienie                                                kwota
1. stan funduszu statutowego na początek roku    3 233 835,01
2. Wynik finansowy netto za rok obrotowy                  50 842,48
z tego  
a / nadwyżka przychodów nad kosztami za 2012r         50 842,48
b/  nadwyżka kosztów nad przychodami   
3. Zmniejszenie funduszu w ciągu roku   
z tytułu:  
1/    
2/    
 Stan funduszu własnego na koniec roku            3 284 677,49

Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2012r zwiększa przychody statutowe roku 2013.

VI

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone gwarancje i poręczenia, także wekslowe; 
      - nie udzielano gwarancji i poręczeń.

VII

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez 
Stowarzyszenie działalności w roku następnym po badaniu.
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