
INFORMACJA DODATKOWA

I

Środki trwałe - według ceny nabycia, kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.
Wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia, kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy 
amortyzacyjne.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia.
Należności  - w kwocie wymaganej zapłaty.
Zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty.
Rezerwy - w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.
Kapitały (fundusze) własne  - w wartości nominalnej.
Pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

II

a.Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe:
-urządzenia techniczne i maszyny
stan na początek roku obrotowego 33 471,94
rozchody                                    16 136,75
stan na koniec roku obrotowego  17 335,19
- inne środki trwałe
stan na początek roku obrotowego 822,77
stan na koniec roku obrotowego    822,77

Razem:
stan na początek roku obrotowego 34 294,71
rozchody                                     16 136,75
stan na koniec roku obrotowego  18 157,96

b.Umorzenie środków trwałych - amortyzacja
-urządzenia techniczne i maszyny
stan na początek roku obrotowego 33 471,94
zmniejszenie                                16 136,75
stan na koniec roku obrotowego    17 335,19
- inne środki trwałe
stan na początek roku obrotowego 822,77
stan na koniec roku obrotowego    822,77

Razem:
stan na początek roku obrotowego 34 294,71
zmniejszenie                                16 136,75
stan na koniec roku obrotowego    18 157,96

g.Inwestycje długoterminowe
-inne długotrwałe inwestycje
zmiany w ciągu roku
zwiększenie                        550,00
zmniejszenie                        27,50
stan na koniec roku obrotowego 522,50

Razem:
zmiany w ciągu roku
zwiększenie    550,00
zmniejszenie     27,50
stan na koniec roku obrotowego 522,50

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie 
spłaty 
-należność z tytułu dostaw i usług
okres wymagalności
do 1 roku
początek roku obrotowego 27 384,56
koniec roku obrotowego    10 355,72
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Razem:
początek roku obrotowego 27 384,56
koniec roku obrotowego     10 355,72

- należność z tytułu podatków
okres wymagalności
do 1 roku
początek roku obrotowego  6 646,00
koniec roku obrotowego      6 646,00

Razem:
początek roku obrotowego 6 646,00
koniec roku obrotowego    6 646,00

- należność z tytułu środków od ZUS
okres wymagalności
do 1 roku
początek roku obrotowego 17 889,60
koniec roku obrotowego    16 130,48

Razem:
początek roku obrotowego 17 889,60
koniec roku obrotowego    16 130,48

- należność z tytułu innych należności
okres wymagalności
do 1 roku
początek roku obrotowego 10 904,63
koniec roku obrotowego    10 737,63

Razem:
początek roku obrotowego 10 904,63
koniec roku obrotowego     10 737,63

Razem:
okres wymagalności
do 1 roku
początek roku obrotowego  62 824,79
koniec roku obrotowego     43 869,83

Razem:
początek roku obrotowego  62 824,79
koniec roku obrotowego      43 869,83

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową 
okresie spłaty
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług
okres wymagalności
do 1 roku
początek roku obrotowego  36 513,57
koniec roku obrotowego     42 938,75

Razem:
początek roku obrotowego  36 513,57
koniec roku obrotowego      42 938,75

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
okres wymagalności
do 1 roku
początek roku obrotowego  2 763,48
koniec roku obrotowego         47,87

Razem:
początek roku obrotowego  2 763,48
koniec roku obrotowego          47,87

- zobowiązania z tytułu innych zobowiązań
okres wymagalności
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do 1 roku
początek roku obrotowego  3 702,58
koniec roku obrotowego     6 802,50

Razem:
początek roku obrotowego  3 702,58
koniec roku obrotowego     6 802,50

Razem:
początek roku obrotowego  42 979,63
koniec roku obrotowego      49 789,12

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 
- ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów
stan na
początek roku obrotowego 10 345,00
koniec roku obrotowego      9 840,00

- inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
stan na
początek roku obrotowego 10 345,00
koniec roku obrotowego      9 840,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia
- wyszczególnienie 
(z podziałem na grupy zawodowe)
przeciętne zatrudnienie w roku  11,00
ogółem                                   11,00

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie N/D

III
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Przychody z działalności statutowej                                                    15 266 001,81
Składki brutto określone statutem                                                           19 116,20

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego    15 246 885,61
1%                                                                                                  4 652 228,70
darowizny od osób prawnych                                                                342 611,50
darowizny od osób fizycznych                                                               527 587,11
darowizny - granty                                                                              344 758,80
zbiórka publiczna                                                                                   1 850,16
"Co zrobić, aby SM..." - konsultacje regionalne                                       80 000,00
Okrągłe stoły                                                                                       17 500,00
Symfonia serc                                                                                       2 640,00
Motoserce                                                                                           11 000,00
Warszawianka                                                                                     26 285,11
Koncert Szkoły Muzycznej                                                                            0,00
EUReMS Project                                                                                   49 655,23
Symfonia serc - FIO                                                                           195 219,09
Symfonia serc MCPS                                                                            46 250,85
Nie jesteś Sam Fundacja Wspólna Droga                                                  2 224,00
Razem Łatwiej - PFRON um. ZZB/000124/BF/D                                       76 696,33
wynik finansowy  2012                                                                     8 870 378,73

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego                  0,00

b.Pozostałe przychody                                                                            3 984,35

Inne                                                                                                      3 984,35

c.Przychody finansowe                                                                       337 636,78

Odsetki od lokat, wkładów bankowych                                                 337 636,78

 
 

IV
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a.Informacje o strukturze kosztów
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 3 724 977,61

Świadczenia pieniężne                                                                          3 724 337,61
PLIR - Program Leczenia i Rehabilitacji                                                   2 540 320,69
Program dla Oddziałów                                                                            105 347,16
Program wydawniczy                                                                                69 830,57
NPL - Narodowy Program Leczenia                                                           111 614,43
Centrum Informacyjne SM                                                                        22 336,59
Telefoniczna Poradnia Psychologiczna                                                        44 652,63
Rzecznik SM                                                                                            30 000,00
Infolinia SM                                                                                             56 730,75
Strona www                                                                                              2 404,17
Prawnik                                                                                                   12 294,93
Akcje edukacyjne, konferencje prasowe, Symfonia serc- statutowe              66 393,61
Konferencje/szkolenia/spotkania                                                               35 465,85
Koszty statutowe organizacji - DKM, posiedzenia RG, Walne zgromadzenia    23 949,83
Motoserce                                                                                               10 739,13
Warszawianka                                                                                         28 871,80
Koncert Szkoły Muzycznej                                                                             865,31
SM Rock Fest                                                                                           14 243,01
Piknik Country                                                                                        13 961,04
"Co zrobić, aby SM..." - konsultacje regionalne                                          59 799,20
Okrągłe stoły                                                                                           5 370,19
Konsultacje neurologiczne w CISM                                                           11 500,00
EUReMS Project                                                                                      59 160,23
Symfonia serc - FIO                                                                              227 471,27
Symfonia serc - MCPS                                                                            47 520,85
Nie jesteś sam - Fundacja Wspólna Droga                                                  4 862,00
Razem łatwiej - PFRON um. ZZB/000124/BF/D                                          28 398,14
Razem łatwiej - PFRON um. ZZB/000245/BF/D                                          90 234,23

Świadczenia niepieniężne:                                                                           640,00
Symfonia Serc  

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego:        0,00

Koszty administracyjne:                                                                 237 650,24
Zużycie materiałów i energii                                                              19 438,52
Opłaty i podatki                                                                                    512,52   
Usługi obce                                                                                      56 921,74
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia         150 222,14
Pozostałe koszty    10 555,32

b.Pozostałe koszty  42 083,65
Inne:                    42 083,65

c.Koszty finansowe 669,98
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 1,53
Inne koszty finansowe 668,45

V

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego
Fundusz statutowy

Stan na początek roku obrotowego                       21 784,94
zwiększenia                                                                0,00
zmniejszenia                                                               0,00

Stan na koniec roku obrotowego                          21 784,94

Rozliczenie wyniku na działalności statutowej  11 541 024,20
w tym:
nieodpłatnej pożytku publicznego                   11 541 024,20

VI
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Sporządzono dnia:2014-05-16

Brak zobowiązań związanych z działalnością statutową.

VII

Przewidujemy wzrost przychodów i kosztów na potrzeby rozszerzania działalności statutowej stowarzyszenia.
Nakłady są konieczne ze względu na potrzeby naszych podopiecznych - chorych na SM

W celu pozyskania środków finansowych na działalność będziemy musieli korzystać zarówno z 
dotychczasowych źródeł finansowania wymienionych w informacji dodatkowej, jak również planujemy pozyskać 
nowych darczyńców, złożyć wnioski na nowe projekty.
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