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1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.
2. Księgi rachunkowe prowadzone są przy pomocy komputerów, system informatyczny oparty jest na 
programie WF-FaKir.
3. Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok ubiegły 
      z danymi sprawozdania za 2011 rok została zachowana.
4. W sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie są ujęte żadne zdarzenia z lat ubiegłych.
5. Po dniu sporządzenia bilansu nie nastąpiły żadne zmiany mające wpływ na wynik 2012 r.
6. Aktywa i pasywa ujęte w sprawozdaniu zostały wycenione:
  należności po cenach wymagalnych, a zobowiązania po cenach   wymagających. Koszty poniesione w roku 
obrotowym zostały przyjęte po
cenach  rzeczywiście poniesionych  na  ich zakup.
 
7. Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł
 - dotacje JST na podstawie ustawy o systemie oświaty z tytułu prowadzenia czterdziestu szkół podstawowych, 
dwóch przedszkoli, 17 punktów przedszkolnych i 7 zespołów wychowania przedszkolnego – na terenie woj. 
podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i opolskiego,
- dotacje na realizacje projektów dofinansowanych z POKL
- dotacje na realizacje projektów dofinansowanych przez PFRON
-dotacje na realizację projektów międzynarodowych z budżetu MSZ – Polska Pomoc Rozwojowa,
- dotacje na realizacje projektów współfinansowanych przez inne podmioty nie należące do sektora finansów 
publicznych,
- nawiązki sądowe,
- odpisy 1% podatku oraz darowizny osób prawnych i fizycznych
- składki członkowskie

    8.Struktura kosztów stanowiących świadczenie pieniężne i niepieniężne 
określone statutem, oraz dodatkowo struktura kosztów   administracyjnych.
• Wynagrodzenie za prowadzenie księgowości,
• Wynagrodzenie pracowników biura,
• Opłaty za energię , materiały, usługi obce, pozostałe 
• Pomoc dla osób  niepełnosprawnych   pokrzywdzonych 
      w wypadkach komunikacyjnych i losowych.

       9.Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu 
       statutowego oraz dane dotyczące udzielania gwarancji, poręczeń i innych
            zobowiązań związanych z działalnością statutową:   
• Wynagradzanie za prowadzenie zajęć
• Zakup potrzebnych usług i materiałów
• Inne niezbędne koszty związane z prawidłowym prowadzeniem 
szkół i przedszkoli.

10.Tendencja zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku 
 i źródeł ich finansowania.
- pisanie  projektów   w celu pozyskania środków finansowych,
- prowadzenie szerokich działań popularyzujących 
  działalność stowarzyszenia w celu pozyskiwania  odpisów  
  od podatku(1%) oraz darowizn i dotacji celowych.

Łomża 26-03-2013r.
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