
Dodatkowe informacje i objaśnienia 

 

 W roku 2012  Stowarzyszenie realizowało wszystkie swoje dotychczasowe zadania w 

zakresie pomocy osobom starszym, bezdomnym i innym potrzebującym wsparcia 

prowadząc Centrum Wsparcia i Młodzieżowe Centrum Wsparcia. Począwszy od  

września 2012r. Stowarzyszenie zawarło z Gminą Wrocław umowę na prowadzenie 

Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym /WrOPON/. Umowa zawarta jest 

do 31.07.2017r. 

 Do realizacji celów statutowych zatrudniano pracowników etatowych, a także 

posiłkowano się zleceniobiorcami.  

 

1. W roku sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 

2. Stowarzyszenie posiada własne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. 

Poniższa tabelka obrazuje zakupy i amortyzację środków trwałych w roku 2012 wg 

poszczególnych grup rodzajowych. 

 
Stan na początek 2012r. Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec 2012r. Nazwa 

grupy 
środków 
trwałych 

Wartość 
początkowa Umorzenie Wartość 

początkowa Umorzenie Wartość 
początkowa Umorzenie Wartość 

początkowa Umorzenie 

Budynki i 
budowle 
(gr. 1) 

- - - - - - - - 

Maszyny i 
urządzeni

a 
(gr. 4) 

66.848,50 62.901,00 10.989,91 3.852,28 - - 77.838,41 66.753,28 

Urządzeni
a 

techniczn
e 

(gr. 6) 

- - - - - - - - 

Środki 
transportu 

(gr. 7) 
5.900,00 5.900,00 - - 2.459,02 2.459,02 3.440,98 3.440,98 

Narzędzia 
i 

przyrządy 
29.089,93 29.089,93 3.300,00 110 - - 32.389,93 29.199,93 

Razem: 101.838,43 97.890,93 14.289,91 3.962,28 2.459,02 2.459,02 113.669,32 99.394,19 
 

Stan wartości niematerialnych i prawnych zwiększył się o 21.629,55 zł z tytułu zakupu 

oprogramowań komputerowych. 

 



3. Stowarzyszenie nie korzystało z kredytów bankowych. 

4. Stowarzyszenie posiada należności krótkoterminowe z tytułu dokonanych przedpłat na 

dostawy towarów i usług i należności budżetowych, w tym nadwyżka podatku VAT 

naliczonego nad należnym /5806,72zł/ oraz nadpłata składek ZUS w kwocie 

11.079,63zł do skonsumowania w przyszłych okresach rozliczeniowych. 

5. Stan środków pieniężnych w banku i kasie wyniósł na 31.12.2012r. kwotę 4.029,18zł 

6. Na rozliczenia międzyokresowe kosztów składa się wartość polisy ubezpieczeniowej 

/kwota 652zł/. 

7. Kapitał podstawowy Stowarzyszenia wynosi 112.345,05zł, natomiast kapitał własny 

na 31.12.2012r wyniósł 25.521,69zł 

8. Kwota krótkoterminowych zobowiązań w wysokości 30.143,33zł to zobowiązania z 

tytułu dostawy usług telekomunikacyjnych i zakupu oprogramowania płatnych 

ratalnie. Należne zobowiązania budżetowe zostały uregulowane do końca roku 

sprawozdawczego. 

9. Przychody w wysokości 7.833,09zł pochodzą z działalności gospodarczej 

Stowarzyszenia, natomiast kwota 1.100.501 zł z dotacji. 

10. Pozostałe przychody operacyjne w wysokości 67.676,07zł to wpłaty podatników na 

OPP w ramach 1% oraz darowizny osób fizycznych i drobne zaokrąglenia kont 

księgowych. 

11. Koszty finansowe wynikają z zapłaconych odsetek od zobowiązań budżetowych 

/kwota 550,56zł/ 

12. Wyliczenie wyniku finansowego za rok 2012r. 

             

 

                 Przychody ze sprzedaży                                     7.833,09 

                 Koszty działalności operacyjnej                  1.179.652,51 

                 Pozostałe przychody operacyjne                 1.168.177,07 

                 Pozostałe koszty operacyjne                               2.832,30 

                 Koszty finansowe                                                  550,56 

                 Wynik brutto/ strata/                                         -7.025,21 

 

13. Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym wyniosło 10 osób. 



14. Pozostałe zagadnienia wymienione w Załączniku nr 1 ustawy o rachunkowości/ 

Dz. U 121 poz.591 z późniejszymi zmianami/ nie została omówiona w informacji, 

gdyż nie wystąpiły w Stowarzyszeniu. 

            


