
INFORMACJA DODATKOWA

I

Aktywa i pasywa wyceniono na dzień bilansowy w sposób następujący:
 
rzeczowe składniki majątku wykazuje się zgodnie z ich wartością początkową, pomniejszoną o umorzenie.
Stowarzyszenie dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3,5 
tyś. zł wg stawek wykazanych w załączniku do ustawy podatkowej.  Dla środków trwałych, których wartość 
początkowa wynosi poniżej 3,5 tys. zł odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w miesiącu oddania 
środka do użytkowania.
Należności i zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty i zakwalifikowano je jako 
krótkoterminowe o okresie wymagalności do 12 m-cy.
W 2012 roku w Stowarzyszeniu występują rozliczenia międzyokresowe kosztów  w łącznej wysokości  
67118,50 zł.
Pozostałe aktywa i pasywa /środki pieniężne, kapitały /fundusze// wykazywane są wg wartości nominalnej.

II

Od  01.01.2012 r. w  Stowarzyszeniu wprowadzono księgowanie komputerowe.

Wszystkie operacje zostały zaewidencjonowane i ujęte w bilansie. W Stowarzyszeniu nie
           miały  miejsca zdarzenia, które zaistniały po dniu bilansowym i nie zostały ujęte w bilansie i    
           rachunku wyników.

 
Majątek trwały Stowarzyszenia to środki trwałe o  wartości brutto         -             213.453,99
                                                                       umorzenia                -              165.232,67
                                                                      wartość netto            -                48.221,32

III

Przychody określone statutem  w 2012 r  o wartości  3.318.824,98 zł  to: 
-   dotacje                                                                                               -              486.584,72   
     w  tym  budżetowe                                                                             -              486.584,72     
-   darowizny  rzeczowe                                                                            -                14.687,10
-   składki                                                                                                -                  1.944,00         
            -   przychody finansowe                                                                -                11.599,60
            -   czesne                                                                                     -                13.190,00
            -   przychód z odpłatnej dział.poż.publ./wycieczki/                           -                     410,00
            -   pozostałe przychody operacyjne                                                -                   1.327,60
            -   NFZ Oddział Łódzki  /umowa/                                                    -               880.344,60 
            -   urząd Miasta Oświata                                                                 -              569.527,68
            -   wynik finansowy z roku ubiegłego                                              -            1.339.209,68

IV

Koszty    statutowe  wynoszą  876.651,72 zł ; z tego przypada na koszty dotyczące         
            rozliczonych   dotacji budżetowych  486.584,72   zł.

  Koszty  administracyjne występujące w 2012 roku w wysokości  1.163 627,72 zł 
          przedstawiają    się następująco:  
zużycie materiałów i energii                                                             -           18.706,26
usługi obce                                                                                        -         187.024,24
podatki i opłaty                                                                                 -                311,00
wynagrodzenia oraz ubezp. społeczne i inne świadczenia              -          899.467,14
amortyzacja                                                                                       -          25.097,22 
pozostałe                                                                                           -           33.021,86

W 2012 r. w Stowarzyszeniu występowały koszty nie stanowiące kosztów uzyskania      
          przychodów  w  wysokości  242,44 zł.  (odsetki od nieterminowych wpłat, składki do 
          organizacji do której przynależność jest nieobowiązkowa, zwrot odsetek).

Koszty  finansowe występujące w rachunku wyników w  kwocie  1.021,64   zł.,to przede    
           wszystkim zapłacone prowizje bankowe.

V

Druk: MPiPS
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Fundusz statutowy w 2012 roku nie uległ zmianie.

VI

W 2012 roku  Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z   
działalnością statutową.

VII

Przychody w 2012 roku wzrosły. Koszty realizacji zadań statutowych również wzrosły.
Wynik finansowy Stowarzyszenia za 2012 ro jest mnieszy niż w roku poprzednim.
Ze względu na rozpoczęty remont dzierżawionego od Urzędu Miasta budynku położonego w Skierniewicach ul. 
Batorego 64C wynik finansowy jest niższy w porównaniu z rokiem poprzedim.
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