
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

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.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały wycenione wg cen nabycia. Odpisy amortyzacyjne 
dokonywane są zgodnie z Rozporządzeniem. Min. Finansów z  dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych a także aktualizacji wyceny środków trwałych ( 
Dz.U Nr 6 z póź. zmianami.) Wycena zapasów w magazynach żywnościowych jest dokonywana w cenach 
zakupu.
Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:
Należności i zobowiązania  krótkoterminowe to:
• zobowiązania wobec dostawców krajowych
• należności od prowadzonych jednostek  dla których Stowarzyszenie jest organem prowadzącym  w celu 
zapewnienia prawidłowej działalności jednostki. Stowarzyszenie  pokrywało wszelkie zobowiązania ze  środków 
 uzyskanych z innych źródeł.

II

nie dotyczy

III

IV

Struktura kosztów stanowiących świadczenie pieniężne i niepieniężne określone statutem, oraz dodatkowo 
struktura kosztów administracyjnych:
• Zużycie materiałów i energii
• Usługi obce
• Podatki i opłaty
• Wynagrodzenia i ubezpieczenie społeczne  oraz inne świadczenia
• Zakup sprzętu i wyposażenia
• Pozostałe  koszty związane z prawidłowym prowadzeniem szkół i przedszkoli

V

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego oraz dane  dotyczące udzielania 
gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową:
• Wynagrodzenie za  prowadzenie zajęć
• Zakup potrzebnych usług i materiałów
• Rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych
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Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:

7. Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł :
• Dotacje oświatowe na prowadzenie:  39 szkół podstawowych,    
9 przedszkoli, 1 punkt przedszkolny,  35  oddziałów  przedszkolnych na terenie województwa podlaskiego, 
mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego oraz ośrodek rewalidacyjno wychowawczy dla dzieci 
niepełnosprawnych  w Łomży.
   Realizowane projekty w roku sprawozdawczym to: 
• Systematyczna rehabilitacja i wsparcie rozwoju drogą ku samodzielności”
Instytucja dotująca -  PFRON  kwota  781670,11 zł
Okres realizacji  01-04-2017 do 31.03-2018
• „Wsparcie zmian na rzecz zwiększenia dostępu i jakości edukacji przedszkolnej 
        w Gruzji „Instytucja dotująca MSZ, okres realizacji 01-01-2017 do 31-12-2017
• Realizacja projektu żłobkowego „MALUCH” 01.01.2017 -31.12.2017 r 
Instytucja dotująca Podlaski Urząd Wojewódzki kwota 72758,00 zł
• „Demokratyczne Zarządzanie Szkołą włączającą”- Instytucja dotująca Rada Europy
Okres realizacji 01-02-2017 do 31-09-2017 r- kwota 82678,18 zł
• Gabinety profilaktyki zdrowotnej – instytucja dotująca Podlaski Urząd Wojewódzki
kwota dofinansowania  16498,54 zł
• Gabinety profilaktyki zdrowotnej – instytucja dotująca Warmińsko mazurski Urząd Wojewódzki  w Olsztynie, 
kwota dofinansowania  13400,00 zł
• „Bezpieczna”+  dotujący  Podlaski Urząd Wojewódzki  kwota  56 679,00 zł
• „Bezpieczna” + dotujący Mazowiecki Urząd Wojewódzki  kwota 3735,00 zł
• „Bezpieczna”+ dotujący Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki  kwota 5150,00 zł
• Odpisy 1% podatku oraz darowizny osób fizycznych
• Składki członkowskie
• Refundacje z RUP
•  Pozostałe  przychody  w tym odszkodowanie  z tytułu  niedopłaty dotacji   oświatowej  na Przedszkola 
prowadzone przez Stowarzyszenie „Edukator” w okresie   2009 -2012r    od  Miasta  Łomża   I rata 550000,00 
zł
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nie dotyczy
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nie dotyczy
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Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności.
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