
INFORMACJA DODATKOWA

I

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)
za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
I Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do
roku poprzedniego
wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:
1). wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:brak,
2). środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie 463.566,65 zł, w tym
wykazano wartość gruntu w wysokości 15.000,- zł oraz wartość
Rodzinnego Domu Dziecka w kwocie 439.641,51 zł,
3). długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w
bilansie:brak,
4). zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: brak,
5). należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: brak,
6). krótkoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w
bilansie:brak,
7). krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w
bilansie:brak,
8). zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano:brak,
9). rozliczenia międzyokresowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:brak.

II

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych:

Wyszczególnienie                  Budynki i budowle        Grunty           Środki trwałe       Razem
wg pozycji bilansowych

Wartości na koniec
roku poprzedniego                   439 641,51            15 000,00            8925,14       463 566,65
Zwiększenie
z tytułu nabycia                                0,00                     0,00                 0,00                  0,00
Zmniejszenie wartości                       0,00                     0,00             523,30               523,30
Stan na koniec
roku obrotowego                    439 641,51             15 000,00          8 401,84         463 043,35

III

Struktura zrealizowanych przychodów i kosztów z działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł, w tym 
wymaganych statutem

Wyszczególnienie                                                                     Przychody za rok
                                                                        poprzedni                                    obrotowy
                                                            kwota       % struktury             kwota %           struktury
Przychody razem                                  401 877,95          100               550 273,10            100
1.Przychody z działalności statutowej   101 089,60             25               202 830,98              37
2. Inne przychody statutowe               125 000,00             31               125 000,00              23
a. dotacje                                          125 000,00                                125 000,00
b. subwencje                                               0,00                                          0,00
c. pozostałe                                                 0,00                                          0,00
3. Przychody z działalności O.P.P.        132 683,20            33                178 606,84              32
a. działalność nieodpłatna                  132 683,20                                178 606,84
b. działalność odpłatna                                0,00                                          0,00
4. Pozostałe przychody                                0,00                                          0,00
5. Przychody finansowe                      43 105,15              11                 43 835,28               8
6. Zyski nadzwyczajne                               0,00                                           0,00

IV

Druk: MPiPS
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4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólno-administracyjnych:
Wyszczególnienie                                Koszty za rok
                                                                    poprzedni                                     obrotowy
                                                          kwota %        struktury         kwota %        struktury
Koszty razem                                   421 957,42         100            536 666,94        100
1. Koszty realizacji poszczególnych
zadań statutowych                                      0,00                                    0,00
2. Koszty realizacji działalności O.P.P. 153 225,78          36            166 389,53        31
a. nieodpłatnej                                 153 225,78                          166 389,53
b. odpłatnej                                               0,00                                    0,00
3. Koszty ogólno-administracyjne       268 731,64          64           370 277,41         69
4. Pozostałe koszty działalności statutowej    0,00                                   0,00
5. Koszty finansowe działalności statutowej   0,00                                  0,00
6. Straty nadzwyczajne                                0,00                                  0,00

V

Dane o źródłach zwiększenia / zmniejszenia funduszu rezerwowego w roku obrotowym:
Wyszczególnienie                                                      Kwota
Stan funduszu na koniec roku poprzedniego             110 000,00
Zwiększenie funduszu w ciągu roku obrotowego                 0,00
Zmniejszenie funduszu w ciągu roku obrotowego               0,00
Stan funduszu na koniec roku obrotowego              110 000,00

VI

brak

VII

brak

Druk: MPiPS


