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I

Aktywa i pasywa wycenia się przy zastosowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie.
Aktywa i pasywa wycenia się przy zastosowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie.Wartości 
niematerialne i prawne oraz środki trwałe amortyzuje się zgodnie ze stawkami przewidzianymi w 
rozporządzeniu Ministra Finansów.
Środki trwałe o niskiej wartości początkowej amortyzowane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania i 
ujmowane w ewidencji jako środki trwałe o niskiej wartości.
Pozostałe amortyzowane są metodą liniową zgodnie z obowiązującymi stawkami.
Rozchód towarów odbywa się na “Pierwsze weszło – pierwsze wyszło”.

II

Stowarzyszenie nie posiada aktywów trwałych. Aktywa obrotowe to środki pieniężne w banku oraz należności 
krótkoterminowe.

III

Przychody Stowarzyszenia określone statutem wyniosły 415.179,59 zł i były to dotacje z Urzędu Miejskiego w 
Białymstoku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Polskiej Akcji Humanitarnej, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz darowizny firm i osób fizycznych oraz 
przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Część przychodów stanowiły darowizny rzeczowe 
w kwocie 16.463,19 zł. Złożyły się na nie darowizny artykułów spożywczych w kwocie 13.761,00 zł oraz 
darowizna mebli o wartości 2.702,19 zł.
Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego wyniosły 30.000,00 zł z tytułu realizacji programu 
profilaktycznego dla członków Spółdzielni Słoneczny Stok.

IV

Koszty realizacji zadań statutowych składają się z kosztów realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej 
pożytku publicznego, które wyniosły 29.521,16 zł oraz kosztów pozostałych realizacji zadań statutowych, które 
wyniosły 340.993,78 zł. 
Na koszty administracyjne złożyły się: zużycie materiałów i energii w kwocie 12.432,52 zł, usługi obce w kwocie 
41.143,85 zł, podatki i opłaty w kwocie 30,00 zł, wynagrodzenia w kwocie 6.289,70 zł oraz koszty pozostałe w 
kwocie 1.580,00 zł.

V

Fundusz statutowy Stowarzyszenia wykorzystywany jest zgodnie z założeniami określonymi w statucie.
Wynik bilansowy dodatni w wysokości 13.025,82 zł to wynik działalności statutowej Stowarzyszenia za rok 
2011. Wnioskujemy o zwiększenie funduszu statutowego Stowarzyszenia.

VI

W roku 2011 nie udzielono żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością 
statutową.

VII

Przychody i koszty w bieżącym roku uległy zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego ale nie nie uległy 
zmianie źródła finansowania składników majątku.
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