
INFORMACJA DODATKOWA

I

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości.
Ustalono następujące ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy:
1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych),
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości,
2) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości,
3) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych –
według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
4) inwestycje krótkoterminowe – według ceny nabycia,
5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
6) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
7) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
8) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
9) kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

II

Aktywa na dzień 31.12.2013 w kwocie 55018,54zł
A. Aktywa trwałe 11884,29zł
1. Rzeczowe aktywa trwałe 6884,29zł
2. Udziały w Przedsiębiorstwie Społecznym SUKCES Sp. z o.o.
B. Aktywa obrotowe 43115,83zł
1. Nalezności krótkoterminowe 2587,67zł
2. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 40528,16zł
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18,42zł
Pasywa na dzień 31.12.2013 w kwocie 55018,54zł
1. Wynik finansowy za rok 2013 w kwocie 19423,21zł
2 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na koniec 2013r w kwocie 35595,33zł

III

Przychody osiągnięte w roku 2013 1449407,68zł
A. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1293824,87zł
1. Darowizny pieniężne 38692,46zł
2. Darowizny rzeczowe 5819,58zł
3. 1% podatku 5411,50zł
4. Dotacja na utworzenie Centrum Integracji Społecznej 701188,68zł (ministerstwo Finansów i Urząd 
Marszałkowski Białystok)
5. Dotacja projektu "Aktywni od nowa " 7200,00zł
6. Dotacja projektu "Niepełnosprawni" ROPS 4700,00zł
7. Dotacja projektu "Ogrzewalnia" 59000,00zł
8. Dotacja projektu "RITA" 23450,00zł
9. Dotacja projektu "Pomoc rzeczowa i żywnościowa" 6000,00zł
10. Dotacja projektu "Teatr bliżej Ciebie" 4000,00zł
11. Dotacja projektu "Opieka i pielęgnacja w domu" 80515,17zł
12. Dotacja projektu "Bezdomność" 46892,03zł
13. Zaliczka z Powiatowego Urzędu Pracy na świadczenia integracyjne uczestników CIS 310955,45zł
B. Pozostałe przychody 150555,37zł
C. Przychody finansowe 0,45zł
D. Zyski nadzwyczajne 0,00zł
E. Przychody z działalności statutowej odpłatnej 5026,99zł

IV

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2014-06-28

Koszty w 2013r w kwocie 1429984,47zł
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1376805,91zł
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalnoći odpłatnej pożytku publicznego 5026,99zł
3. Koszty administracyjne 47486,58zł
- zużycie materiałów i energii 13352,63zł
- usługi obce 24882,44zł
- wynagrodzenia 0,00zł
- amortyzacja 8704,24zł
- pozostałe koszty administracyjne 547,27zł
4. Koszty finansowe 614,99zł
5. Pozostałe koszty 50,00zł

V

Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego. 
W roku 2013 fundusz statutowy nie uległ żadnym zmianom

VI

Stowarzyszenie w roku 2013 nie udzieliło gwarancji, poręczeń oraz innych zobowiązań związanych z 
działalnością statutową.

VII

Stowarzyszenie nie przewiduje istotnych zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach 
finansowania.
W 2014r Stowarzyszenie zamierza nadal prowadzić działalność statutową. Nie istnieje zagrożenie utraty 
możliwości kontynuowania działalności statutowej przez Stowarzyszenie

Sporządzono dnia 31.03.2014
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