INFORMACJA DODATKOWA
dotycząca roku obrotowego 2006
Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego.
1. Materiały wycenia się według cen rzeczywistych stosowanych w momencie zakupu.
2. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej
wyceny.
3. Zobowiązania jednostka wycenia na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej
oszacowanej wartości.
Dane uzupełniające o aktywach i pasywach.
1. Aktywa wykazane w bilansie w kwocie 124 524,33 zł. stanowią należności
krótkoterminowe na kwotę 1 219,76 zł. oraz inwestycje krótkoterminowe, tj. środki
pieniężne na kwotę 123 304,57 zł.
Wysoki stan środków pieniężnych dotyczy zobowiązań na dzień 31.12.2006 w kwocie
124 938,33 zł.
2. Na łączną sumę pasywów w kwocie 124 524,33 zł. składa się minusowy wynik - 414,00
zł. oraz zobowiązania w wysokości 124 938,33 zł., w tym z tytułu:
•

umów o dzieło ................................. 24 920,00 zł.

•

poradnictwa psychologicznego ....... 18 000,00 zł.

•

zwrotu dotacji do PFRON ............... 18 874,00 zł.

•

zwrotu dotacji do Urzędu Miasta .... 23 968,34 zł.

•

zwrotu dotacji do PFRON
z tytułu dopłaty do wynagrodzeń ..... 14 148,89 zł.

•

innych ............................................... 25 027,10 zł.

Rachunek wyników Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych wykazuje stratę w
wysokości 414,00 zł. Powodem tak niskiej straty była racjonalna gospodarka środkami
finansowymi przyznanymi na prowadzenie podstawowej działalności statutowej Sejmiku.

Ogółem przychody Sejmiku w 2006 roku wyniosły 506 833,76 zł, w tym:
A. dotacja z Urzędu Miasta Wrocław ..................................294 831,66 zł.
dotacja z PFRON ..............................................................72 793,30 zł.
dotacja z Programu FIO ...................................................40 120,00 zł.
inne wpłaty, dotacje, darowizny/odpisy 1% podatku.........98 924,42 zł.
B. przychody finansowe ............................................................164,38 zł.

Koszty ogółem Sejmiku w 2006 roku wyniosły 507 247,76, w tym:
A. na zadania statutowe .........329 817,29
koszty administracyjne ......177 100,47
B. koszty finansowe ......................330,00
C. wynik finansowy – strata .........414,00
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