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I

Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Środki trwałe:

Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na 
ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkowa środków trwałych pomniejszają do jej 
wartości netto skumulowane odpisy umorzeniowe. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 umarzane są 
metodą liniową. Składniki majątkowe o wartości nie przekraczającej kwoty 3500 zł. Zostały zamortyzowane 
poprzez jednorazowy odpis ich pełnej wartości w koszty . 
Materiały do terapii w pracowniach WTZ były spisywane w koszty wprost po zakupie
Za podstawę wyceny przychodów rzeczowych składników aktywów przyjęto ceny zakupu, wartość rozchodu 
ustala się jedną z czterech metod zgodnie z art. 34 ust.4 ustawy o rachunkowości tj. metoda FIFO
Wartości niematerialne i prawne :   

Wartości niematerialne i prawne w myśl Ustawy o rachunkowości ujmowane są w księgach rachunkowych na 
zasadach stosowanych przy środkach trwałych i od wszystkich ich tytułów dokonuje się planowego umorzenia.
Należności i zobowiązania:

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. 
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 
przeprowadzenia po kursie: 
-  kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank z którego usług korzysta jednostka – w przypadku 
operacji sprzedaży lub kupna walut -  średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z 
ostatniego dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu  na ten dzień – w przypadku pozostałych operacji. 
 Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów 
Środki pieniężne :   

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
II

III

Przychody ogółem: 820 831,18
Działalność statutowa nieodpłatna: 820 831,18

Przychody określone statutem: 787 411,48

- dotacja z Centrum Pomocy Rodzinie na działalność WTZ  -   517 860,00
- sprzedaż prac uczestników WTZ  -  11 511,00
- środki Powiatu Sokólskiego na działalność WTZ   -   57 539,16
- środki przekazane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej   -   4 440,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Bł.   -   20 992,89
- dotacja PFRON prowadzenie zajęć w świetlicy adaptacyjno-rehabilitacyjnej  -   66 810,96
- program Unii Europejskiej „GRUNDTVIG” zrealizowany w roku bieżącym  -  22 496,60
- składki członkowskie   -   580,00
- projekt Unii Europejskiej „Edukacja i wsparcie     -   46 447,85 
- wpłaty prywatne    -     27 888,65
- przychody z przekazanego przez Urzędy Skarbowe 1% podatku  -   5 631,50
- nadwyżka przychodów na kosztami za rok ubiegły WTZ   -   5 212,87

Pozostałe przychody związane z działalnością statutową: 33 417,21

- przychód ze sprzedaży środka trwałego   -   26 600,00
- przeksięgowanie przychodów przyszłych okresów do wysokości odpisów amortyzacyjnych dotyczące   WTZ i 
Stowarzyszenia    -    6 817,21

Przychody finansowe: 2,49
- Uzyskane odsetki bankowe    -    2,49

Druk: MPiPS
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IV

Koszty ogółem: 773 978,46
Działalność statutowa nieodpłatna: 773 978,46

Koszty realizacji zadań statutowych: 753 210,93

- koszty funkcjonowania WTZ  -   578 924,40

- koszt funkcjonowania świetlicy rehabilitacyjnej   -   174 286,53

Koszty administracyjne są finansowane z części środków przeznaczonych na zadania statutowe w ramach 
obsługi administracyjnej realizowanych programów i dotacji 

Koszty administracyjne obejmują:  20 764,93
- Zużycie materiałów i energii  -  143,20
- Usługi obce   -   432,35
- Amortyzacja   -   20 189,38

Pozostałe koszty dotyczą:   przeksięgowań odsetek między WTZ a Stowarzyszeniem: 2,60

V

Fundusz statutowy powiększony został o kwotę 60 000,00 zł. Środki te zostały pozyskane w ramach projektu 
na zakup środka trwałego.
 Dotyczy zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

VI

Organizacja nie udzielała gwarancji, poręczeń oraz zobowiązań zwiazanych z działalnością statutową.

VII

Nie są nam znane okoliczności które by wskazywały na zmiany przychodów i kosztów oraz składników majatku. 
Roczne sprawozdanie sporzadzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację co najmniej 
12 miesięcy i dłużej.

Druk: MPiPS


