
INFORMACJA DODATKOWA

I

1. Szczegółowy zakres zmian w ciągu roku obrotowego
a) środki trwałe - brutto - wyszczególnienie wg pozycji bilansowych; stan na dzień 31.12.2013r.
Środki trwałe razem - 5248884,91 zł
z tego:
1/ grunty - 297741,50 zł
2/ budynki - 4108327,08 zł
3/ środki transportowe - 383223,65 zł
4/ urządzenia techniczne - 125787,07 zł
5/ pozostałe środki trwałe - 333805,61 zł
b) umorzenie środków trwałych - brutto; stan na koniec roku obrotowego 31.12.2013r.
Umorzenie środków trwałych razem - 1383054,83 zł
z tego:
1/ budynki - 596091,76 zł
2/ środki transportowe - 341526,44 zł
3/ urządzenia techniczne - 116742,20 zł
4/ pozostałe środki trwałe - 328694,43 zł
c) wartości niematerialne i prawne - brutto; stan na dzień 31.12.2013r.
1/ licencje i programy komputerowe - 8683,80 zł
2. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - stan na koniec roku obrotowego 31.12.2013r.
razem - 4580,37 zł 
z tego:
1/ artykuły spożywcze - 3110,37 zł
2/ paliwo - 1470,00 zł
3. Podział należności wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie 
spłaty
Aktywa - 101397,45 zł
4. Dane o stanie rezerw (stan na koniec roku)
Pasywa - rezerwa (w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów) z tytułu odpraw emerytalnych - 
31473,75 zł
5. Podział zobowiązań
a)Kredyty - 244508,80 zł
z tego:
1/ krótkoterminowy - 20809,20 zł
2/ długoterminowy - 223699,60 zł
b) inne zobowiązania finansowe - zakup budynku na potrzeby OREW - 197180,00 zł
c) zobowiązania krótkoterminowe - 51682,97 zł
d) fundusze specjalne - 87765,77 zł
6. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:
a) Rozliczenia międzyokresowe przychodów  - 379384,56 zł
b) rozliczenia międzyokresowe kosztów - 31803,66 zł

II

III

Przychody razem - 5632776,38 zł
z tego:
1. Przychody działalności statutowej - typowe - 136453,58 zł
2. Inne przychody statutowe - 5397509,58 zł
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego - 67928,65 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne - 24319,82 zł
5. Przychody finansowe - 6564,75 zł

IV

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2014-05-07

Koszty razem - 5442327,31 zł
z tego:
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej - 4734769,41 zł
2. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego - 2509,96 zł
3. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej - 672436,50 zł
4. Pozostałe koszty - 6140,31 zł
5. Koszty finansowe - 26471,13 zł

V

Stan funduszu własnego na dzień 31.12.2013r. - 3423019,08 zł
w tym:
1. Stan funduszu własnego na początek roku - 3284677,49 zł
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku (nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2013) - 189184,07 zł
3. Zmniejszenie funduszu w ciągu roku z tytułu - nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2012 - 50842,48 
zł

VI

Nie występuje.

VII

Pozostaną na niezmiennym poziomie.

Druk: MPiPS


