
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 3500 zł są 
jednorazowo odpisywane w koszty. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób 
następujący:

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
   - wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej stosowanych do środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych
   - środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich 
nabyciem lub wytworzeniem

2) inwestycje krótkoterminowe
   - wg ceny rynkowej

3) rzeczowe składniki aktywów obrotowych
   - wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy

4) należności 
    - w kwocie wymaganej zapłaty

5) zobowiązania 
    -w kwocie wymaganej zapłaty

6) rezerwy
   -w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości

7) kapitały(fundusze)własne oraz pozostałe aktywa i pasywa
   -w wartości nominalnej
Metody wyceny aktywów i pasywów nie uległy zmianie i są stosowane w sposób ciągły

II

Majątek trwały składa się z:

a) budynek o wartości netto                     1531.438,91

b) budowle o wartości netto                         85.008,42

c) kotły, maszyny energetyczne netto                       0,-

d) urządzenia elektryczne o wartości netto        505,70

e) urządzenia techniczne  o wartości netto        468,40

f) środki transportu o wartości netto          100.870,93  
 
g) sprzęt medyczny o wartości netto                        0,-

III

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2016-06-22

Przychody ogółem wyniosły: 1944.908,30 -są to przychody z nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej w 
ty:
- darowizny pieniężne              168.467,09
- ze sprzedaży usług             1.311.966,46
- dotacje 
  a) PFRON                             178.099,49
  b) Urząd Miasta                    246.000,-
  c) MOPS                                26.730,-
  d) MOPS                                  6.750,-
  e) Urząd Marszałkowski WL       7.000,-         

Koszty razem wyniosły: 2.729.330,71 w tym:
- koszty działalności odpłatnej i nieodpłatnej  2.077.170,66
- koszty administracyjne                                 652.092,70
- koszty finansowe- odsetki                                     67,35

Stowarzyszenie nie udzielało żadnych gwarancji i poręczeń. w roku 2016 planujemy realizować nowy projekt z 
PFRON. Wpływy z 1% planujemy przeznaczać na bieżącą działalność statutową Stowarzyszenia.
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Druk: MPiPS


