
INFORMACJA DODATKOWA

I

10.  Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), 
pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim 
ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru. – stosowany jest porównywalny rachunek wyników
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach 
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym 
także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza 
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 

• Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
dokonuje się zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych
• Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów - wg cen nabycia
• Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów – wg cen rynkowych

II

10.  Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), 
pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim 
ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru. – stosowany jest porównywalny rachunek wyników
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach 
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym 
także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza 
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 

• Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
dokonuje się zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych
• Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów - wg cen nabycia
• Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów – wg cen rynkowych

III

A/1 Darowizny 7048,00
 

A/1   Darowizny + składki 7048,00
        1% dla OPP 11101,80

 R A Z E M 18149,80

A/3 Dofinansow. z UM Szczecin 25100,00+2700,00 (Wigilia) 27800,00
 
 R A Z E M 27800,00

IV

Druk: MPiPS



B/1 Psychoterapia- Terapia EEG Biofeedback+grupy wsparcia 3400,00
 Nauka medytacji i relaksacji 500,00
 Rehabilitacja TaiChi Chi Kung 2500,00
 Rehabilitacja Joga 2500,00
 Wycieczka do Międzywodzia 13440,00
 Transport  na wycieczkę 2500,00
 Wigilia  4300,00
 Spotkania integracyjne – art. spoż. 1675,97
 Wycieczka po Szczecinie autobusem MZK 475,20
 Naprawa platformy dla I.Olejniczak (część) 500,00
 Wynajem sali do rehabilitacji (Chi Kung) – wózki inw. 1892,50
 Wynajem sali do rehabilitacji (Chi Kung) – wózki inw. 0,00
 Bilety do kina 286,00
 Materiały dydaktyczne (prenumerata) 270,03
 Zakup mat. do EEG Biofeedbacku (testy psychol.,elektrody itp.) 279,29
 Delegacje  1243,71
 Wyposażenie (wazoniku, świeczniki, ładowarka) 209,19
 Telekomunikacja i internet 1806,07
 Opłata za miejsce na serwerze, antywirus i inne. 551,96
 Pozostałe koszty (klucze, taxi R.Jurystowska, wiązanka,) 498,31
 Czynsz – część na działalność statutową 4131,13
 Poczta - część na działalność statutową + kartki okolicznościowe 313,56
 Energia el. - część na działalność statutową 222,12
 Ksero - część na działalność statutową 254,87
 Maty do jogi 159,92
 Materiały biurowe 852,55
 Środki czystości 73,96

 R A Z E M 44836,34

D/1 Energia 24,68
 Materiały biurowe 198,79

 R A Z E M 223,47

D/2 Czynsz ogółem  479,34
 Opłaty poczt. i telekom. 245,55
 Ksero 6,50
 Pozostałe usługi 51,20
 Pozostałe koszty rodzajowe 19,35

 R A Z E M 801,94

D/3 Opłata za  KRS i bankowa 30,00
  
 R A Z E M 30,00

D/4 Wynagrodzenia 1595,22
  
 R A Z E M 1595,22

D/6 Środki czystości 8,21

 R A Z E M 8,21

F Rezerwa na koszty. 0,00
 R A Z E M 0,00

V

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2013-06-27

B/1 Psychoterapia- Terapia EEG Biofeedback+grupy wsparcia 3400,00
 Nauka medytacji i relaksacji 500,00
 Rehabilitacja TaiChi Chi Kung 2500,00
 Rehabilitacja Joga 2500,00
 Wycieczka do Międzywodzia 13440,00
 Transport  na wycieczkę 2500,00
 Wigilia  4300,00
 Spotkania integracyjne – art. spoż. 1675,97
 Wycieczka po Szczecinie autobusem MZK 475,20
 Naprawa platformy dla I.Olejniczak (część) 500,00
 Wynajem sali do rehabilitacji (Chi Kung) – wózki inw. 1892,50
 Wynajem sali do rehabilitacji (Chi Kung) – wózki inw. 0,00
 Bilety do kina 286,00
 Materiały dydaktyczne (prenumerata) 270,03
 Zakup mat. do EEG Biofeedbacku (testy psychol.,elektrody itp.) 279,29
 Delegacje  1243,71
 Wyposażenie (wazoniku, świeczniki, ładowarka) 209,19
 Telekomunikacja i internet 1806,07
 Opłata za miejsce na serwerze, antywirus i inne. 551,96
 Pozostałe koszty (klucze, taxi R.Jurystowska, wiązanka,) 498,31

VI

Nie udzielono żadnych gwarancji ani poręczeń.

VII

Z powodu zbierania przez zamożnych członków Stowarzyszenia kwot z 1% na indywidualnych kontach do ich 
indywidualnych potrzeb spada znacząco kwota środków pozyskanych z 1%. Administracja samorządowa i 
środki pozostające do dyspozycji Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z roku na rok maleją.

Druk: MPiPS


