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1

Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i 

wykazano w bilansie

2 Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie

3 Wycena majątku  finansowego

2

Wyszczególnienie zmian Przyczyny zmian

Kwota wyniku finansowego 

spowodowana zmianami
n/d n/d

3

Nie uwzględniono w:

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota zł bilansie (zł)

rachunku 

zysków i strat 

(zł)
nie było

4

4 1 a) Środki trwałe

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych

Wartość początkowa na 

początek roku obrotowego

Zwiększenia 

z tytułu:

- inwestycji

- aktualizacji

 - inne

Zmniejszenia 

wartości 

początkowej

Stan na koniec 

roku 

obrotowego

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku 

według cen nabycia pomniejszonych o odpisy 

spowodowane stałą utratą ich wartości

Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

według cen nabycia pomniejszonych o odpisy 

0,00

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM I OSOBOM O 

PODOBNYCH ZABURZENIACH W ROZWOJU 

Informacja dodatkowa za .2013.... r.
(załącznik do bilansu )

Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne 

jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł, w 

Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym



Środki trwałe razem: 0,00 0,00 0,00 0,00

z tego:

1 grunty

2. budynki i budowle

3. urz. techniczne i maszyny

4. środki transportu

5.inwestycje w obcych środkach trwałych
6. inne

Razem poz. 0,00 0,00 0,00 0,00

4 2 b) Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych

(środków trwałych)

Dotychczasowe  

umorzenie na początek 

roku obrotowego

Zwiększenia 

umorzeń 

środków 

trwałych

Zmniejszenia 

umorzeń 

środków 

trwałych

Stan na koniec 

roku 

obrotowego

1 grunty

2. budynki i budowle

3. urz. techniczne i maszyny

4. środki transportu

5.inwestycje w obcych środkach trwałych
5. inne

Razem poz. 0,00 0,00 0,00 0,00



4 3 c) Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych
Wartość początkowa na 

początek roku obrotowego

Zwiększenia 

z tytułu:

- nowych 

inwestycji

 - inne

Zmniejszenia 

wartości 

niematerialnych 

i prawnych

Stan na koniec 

roku 

obrotowego

1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu 
2. Inne wartości niematerialne  prawne

Razem poz. 0,00 0,00 0,00 0,00

4 4 d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych

(środków trwałych)

Dotychczasowe  

umorzenie na początek 

roku obrotowego

Zwiększenia 

umorzeń:
Zmniejszenia 

umorzeń 

Stan na koniec 

roku 

obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu 
2. Inne wartości niematerialne i prawne

Razem poz. 0,00 0,00 0,00 0,00

4 5 e) Finansowy majątek trwały

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych Wartość na początek roku Zwiększenia 

w ciągu roku

Zmniejszenia w 

ciągu roku

Stan na koniec 

roku 

obrotowego
1. Udziały i akcje
2. Papiery wartościowe

Razem poz. 0,00 0,00 0,00 0,00



5 1

Wyszczególnienie zobowiązań Razem na:

01 01 2013  r. 31 12 2013 r 

01 01 2013r 31 12 2013r.

Zobowiązania długoterminowe (razem)

Zobowiązania krótkoterminowe

w tym

1. z tytułu dostaw i usług

2. z tytułu podatków i ubez. społ.

3. z tytułu wynagrodzeń
4. inne

Razem zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00

5 2

Wyszczególnienie należności Razem na:

01 01 2013  r. 31 12 2013 r 

01 01 2013r 31 12 2013r.

Należności długoterminowe (razem) 0,00 0,00

Należności krótkoterminowe 0,00 0,00

w tym

1. z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00

2. z tytułu podatków i ubez. społ. 0,00 0,00

3. z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00
4. inne 0,00

Razem należności 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Wyszczególnienie Stan na:

31 12 2013 r 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej

Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów  
Przychody przyszłych okresów

7

Wyszczególnienie Razem Z tego

losowe pozostałe

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

8

Podział należności  według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Z tego płatne

do 1 roku

Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)

Z tego płatne

do 1 roku

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty



Wyszczególnienie na 31.12.2012
Ogółem

9 1 Przychody organizacji

Przychody organizacji z działalności statutowej,skł.członkowskie 405,00

Odsetki bank. 2,51

Darowizny1% -z tyt,organ,poż.publ, 13544,05

Dofinansowanie do sprzętu rehab,-Miejski Zespół Rehab.Z I S OS NIEP. 0,00

Program PFRON 114 544,27

Darowizny instytucji -ENERGA 2 700,00

Inne - zwrot składek ZUS

Razem w PLN 131 195,83



9 2 Wysokość kwot przeznaczonych na: PLN

realizację celów statutowych organizacji w tym: 143 605,33

świadczenia pieniężne: 143 605,33

wynagrodzenia programu PFRON 126 893,44

inne świadczenia pieniężne  PFRON 30,77

wkład własny do programu PFRON 348,65

pomoc finansowa- wydatki p.Pietryszyn(1%) 2 918,48

pomoc finansowa- Centrum Diagnostyki i Terapii Autyzmu(1%)

pomoc finansowa- Stow. Wspom. Rozwoju Dzieci -rozbudowa szkoły(1%)

pomoc finansowa- j,Gilarowska-usł.budowlana(1%)

 Program Grundwik-rozliczenie programu2010-1-PL1-GRU 07-15106 7 985,99

Dofinansowanie do sprzętu rehab,-Miejski Zespół Rehab.Z I S OS NIEP.

opłata za nocleg,-środki z poż.publ.(1%) 428,00

EDYTOR - wkładka do Gazety Olsztyńskiej 5 000,00

świadczenia niepieniężne: 0,00

materiały

wydatki administracyjne w tym: 2 487,58

 - zużycie materiałów 43,95

   zlecone usługi 147,60

                   -wydruk wizytówek 147,60

 - opłaty bankowe 540,44

pozostałe opłaty -wypis z KRS 32,5,znaczki5,70 44,13

,zwrot z BO 3,83 ,odsetki do zwrotu2,10

składka członkowska-Porozumienie Autyzm-Polska 150,00

inne - wynagrodzenia- ksiegowość 1 561,46

RAZEM 146 092,91



9 3 Wynik na działalności statutowej 0,00

w tym:

9 4 WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 101 587,81

w tym:

Stan konta bankow.na 01.01.2013 116 482,79

dochody za 2013 131 195,83

wydatki za 2013 -146 092,91

odsetki do zwrotu na konto PFRON po zakończeniu programu 2,10

konto bankowe podstawowe      5142,51    

konto bankowe programy         76882,34    

konto bankowe środki 1%         19384,83      

kasa                                                178,13

RAZEM                           101587,81

Stan konta bankow.na 31.12.2012      101409,68

Olsztyn,29.01.2014


