
I N F O R M A C J A   D O D A T K O W A

Informacja dotyczy roku obrotowego 2013

Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku

finansowego.

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu

ich nabycia i późniejszego wykorzystania według:

a) cen nabycia (zakupu),

b) wartości  przeszacowanej,  pomniejszonej  o  odpisy  umorzeniowe  oraz  ewentualne

odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

2. Wartości  niematerialne  i  prawne  wycenia  się  oraz  dokonuje  umorzeń  w  podobny

sposób jak środki trwałe.

3. Należności  wycenia  się  w  kwotach  wymaganej  zapłaty  z  zachowaniem  zasady

ostrożnej wyceny.

4. Zobowiązania  Jednostki  wycenia  się  nie  rzadziej  niż  na  dzień  bilansowy  

w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości.

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach.

Aktywa wykazane w bilansie w kwocie 1 402 613,32  zł stanowią rzeczowe aktywa trwałe,

należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie. 

Na  łączną  sumę  pasywów  tj. 1  402  613,32  zł  składają  się:  fundusz  statutowy,  wynik

finansowy  oraz zobowiązania krótkoterminowe.

W roku 2012 w ewidencji  szkół i  placówek niepublicznych prowadzonej  przez Starostwo

Powiatowe w Środzie Śląskiej dokonano wpisu Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego  

w  Środzie  Śląskiej  umożliwiający  dzieciom  i  młodzieży  niepełnosprawnej  realizację

odpowiednio  obowiązku  szkolnego  i  obowiązku  nauki  poprzez  prowadzenie  zespołów

rewalidacyjno  wychowawczych  a  także  indywidualnych  zajęć  rewalidacyjno-

wychowawczych. Ze względu na zapotrzebowanie lokalnego środowiska rodzin z dziećmi  

z  głęboka sprzężoną niepełnosprawnością  Ośrodek rozpoczął   swoją działalność  z dniem  

01  stycznia  2013  roku.  Ze  względu  na  datę  rozpoczęcia  działalności  placówki  Starosta

Powiatu  Średzkiego  wystąpił  do  MEN  o  przyznanie  funduszy  dla  pokrycia  kosztów  jej

działalności  z  rezerwy  subwencji  oświatowej.   Środki,  jakie  po  otrzymaniu  z  MEN

dodatkowej  subwencji  Powiat  przekazał  dla  Stowarzyszenia  w  dniu  03.12.2013  roku  na

pokrycie  kosztów działalności  Ośrodka w roku 2013 wyniosły jednorazowo 63 775,00 zł.



Kwota ta nie pokryła nawet w połowie podstawowych kosztów związanych z prowadzeniem

placówki.  Koszt ten w roku 2013 wyniósł 127 647,66 zł i obejmuje jedynie wynagrodzenia

niezbędnych  pracowników  realizujących  zadania  statutowe  Ośrodka  a  także  podstawowe

opłaty dotyczące między innymi kosztów bankowych,  opłat  za energię,  wodę i  ścieki czy

wywóz  nieczystości. 

Dodatkowo w roku 2013 Stowarzyszenie realizując zadania zlecane zarówno przez jednostki

samorządu  terytorialnego  jak  również  przez  PFRON,  zobowiązane  było  zgromadzić

finansowe środki własne niezbędne jako wkład własny do projektów – łącznie w wysokości

161 728,16 zł. Okresy budżetowe tych projektów są realizowane od 01 kwietnia 2013 roku do

31 marca 2014 roku i do tej daty gromadzone są fundusze (w tym darowizny) składające się

na wspomniany wkład własny finansowy. W związku z powyższym na dzień zamknięcia roku

budżetowego (31 grudnia 2013 roku) powstała różnica kosztów nad przychodami w kwocie

100 026,30 zł. Różnica ta zwiększa koszty roku następnego.

W roku 2013 Stowarzyszenie pozyskało środki na statutową działalność wg tabeli załącznik 1

„Zestawienie przychodów z rok 2013”

W przychodach wyodrębnione zostały dotacje, dofinansowania i subwencje, co odzwierciedla

„Załącznik do zestawienia przychodów” 

Wyszczególnienie  kosztów  działalności  statutowej  przedstawia  tabela  –  załącznik  2

„Wyszczególnienie kosztów rok 2013”


