
INFORMACJA DODATKOWA

I

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz ich zmian w stosunku do rroku 
poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:
1. Wartości niematerialne i prawne nie występowały
2. Zapasy nie występowały.

II

II Dane uzupełniające o aktywach i pasywach
1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowych majatku trwałego: 
nie przedstawia się ponieważ nie występowały
2. Jednostka nie posiada gruntów uzytkowych wieczyście
3. W jednostce nie występowały środki trwałe nie amortyzowane ( umarzane), używane na podstawie umów : 
najmu, dzierżawy, i innych umów.
4. Jednostka nie posiada zobowiązań wobec Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania praw własności budynków i 
budowli

III

III Struktura zrealizowanych przychodów :
otrzymane dotacje: 
z budżetu Województwa Śląskiego 3800,00 
z budżetu Gminy Miasta Częstochowa 9711,12 , Razem dotacje 13511,12 
pozostałe przychody:
składki członkowskie  2115,00
darowizny od osób prywatnych 1260,00
odsetki bankowe 1703,21
1%  dla kont  osób niepełnosprawnych 41922,29
przychody statutowe w tym 1% 25943,80; Razem 72944,30
Ogółem przychody w 2012r wynosiły 86.455,42 zł

IV

Struktura kosztów:
1. Działalność określona statutem:
Wycieczka do Tarnowskich Gór - 2139,86
Bilety do teatru i kina 1510,00
XVIII Festiwal " Muzyczna Scena Integracji" 9170,04
Artystyczne warsztaty Edukacyjne " Mały Wielki Artysta" 1980,17
Mikołajki - 1008,23
Transport na Olimpiadę Niepełnosprawnych 200,00
Sobotnie Spotkania Readaptacyjne 2910,00
Wydatki na turnusy, leki z 1% - 31408,22; Koszty na cele statutowe razem = 50326,52zł.
2. Struktura kosztów administracyjnych:
Zużycie materiałów i energii - 194,94
usługi obce - 2680,58
podatki i opłaty 60,00
wynagrodaenie księgowej za 20011r 1600,00; Koszty administracyjne razem 4535,52zł
Koszty ogółem za 2012r wyniosły - 54862,04zł

V

Wartość funduszu statutowego wynosi na koniec 2012 roku 80.771,12zł Wartość tego funduszu na początku 
roku 2012 wynosiła 56.435,58zł. Wystąpiło zwiększenie w kwocie 24.335,54zł. z tytułu przeksięgowania wyniku 
finansowego za 2011r

VI

Nie występują zobowiązania zabezpieczenia na majątku jednostki. Jednostka nie ma zobowiązań warunkowych 
(w tym udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową.

VII

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2013-07-07

Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i żródłach ich finansowania:
Przychody finansowe w 2011r wynosiły 59.654,51zł a w 2012r wyniosły 86.455,42zł - wzrost o 144,93% w 
stosunku do 2011r, na powyższy wzrost przychodu złożyły się wpływy z 1% podatku dochodowego.
Koszty w 2011r wyniosły 35.318,97zł a w 2012r wyniosły 54.862,04zł tj. wzrost o 155,33%. Główne żródła 
finansowania to składki członkowskie, dotacje, darowizny i 1% podatku dochodowego. 
Na koniec 2012r Stowarzyszenie posiada zobowiązanie w wysokości 27,50zł z tytułu nadpłaty składek na 
ubezpieczenie.
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