
INFORMACJA DODATKOWA

I

Nie wprowadzono zmian metod wyceny aktywów i pasywów.
Środki trwałe ujmuje się w cenach nabycia, pomniejszonych o dokonane odpisy
amortyzacyjne, zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
Środki trwałe o wartości początkowej wyższej nie przekraczającej 1.500,00 zł odpisywane są
bezpośrednio w koszty w miesiącu nabycia. Środki trwałe o wartości powyżej 1.500,00 zł
amortyzowane są jednorazowo, lub metoda liniową.
Wartość środków trwałych i ich umorzenia na 31.12.2012 i 31.12.2013 wyniosła 44.735,12

II

Wartość aktywów i pasywów na początku roku wynosiła 12.686,20 a na końcu 16.144,72.
Wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje nie występują.
Środki pieniężne wynosiły na 31.12.2012 12.612,41 ( w tym kasa 8.720,43, bank 3891,98) a na 31.12.2013 
16.070,83 ( w tym kasa 4.701,63,bank 11.369,20)
Należności krótkoterminowe wykazywane są w wartości netto.
Na dzień 31.12.2013 jednostka posiadała należności w kwocie 73,89 zł 
(nadpłata ZUS ubezpieczenie społeczne kwota 25,61 zł, nadpłata ZUS fundusz pracy kwota 43,48 zł, nadpłata 
Urząd Skarbowy 0,10 zł, nadpłata MPWiK kwota 4,70 zł) .

III

Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł
Dotacje urzędowe:
Urząd Miejski Wrocławia 93.615,34 zł

Dofinansowanie:
Wpłaty rodziców punkt przedszkolny 23.131,50 zł
PFRON 57.282,32 zł

razem 80.413,82 zł

Darowizny:
żywność 2.894,66 zł
finansowe 3.653,70 zł

razem 6.548,36 zł 

wpłaty pieniężne :
1 % 3.301,90 zł
wpłaty na cele statutowe 1.842,50 zł
wpłaty członków stowarzyszenia 16,00 zł
wpłaty za warsztaty 9.820,00 zł
wpłaty ferie zimowe 5.250,00 zł
wpłaty ferie letnie 13.224,00 zł

razem 33.454,40 zł

razem przychody: 214.031,92 zł

IV

Koszty działalności statutowej wyniosły 186.598,92 zł, w tym koszty działalności nieodpłatnej 130.898,73 zł, w  
tym koszty punktu przedszkolnego 47.302,47 zł , koszty klubu dla dzieci 58.133,76 zł , koszty klubu seniora 
25.462,50 zł, zaś koszty działalności odpłatnej 55.700,19 złotych i były to tj. koszty ferii zimowych 5.250,00 zł 
koszty ferii letnich 17.322,65 zł, koszty warsztatów 9.996,04 zł i punktu przedszkolnego 23.131,50 zł
Koszty administracyjne wyniosły 26.624,08, w tym zużycie materiałów i energii 3.176,56 , usługi obce 5.419,98, 
wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia 17.625,57 , pozostałe 401,97

V

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2014-06-29

W 2013 roku Fundusz Statutowy nie zmienił się w porównaniu z 2012 rokiem i wyniósł 29,09

VI

Nie dotyczy

VII

Nie dotyczy

Druk: MPiPS


