
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Organizacja nie posiadała i nie posiada  aktywów trwałych: wartości niematerialnych czy prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych; nie uległy więc jakimkolwiek zmianom informacje o gruntach, budynkach, 
środkach transportu czy innych środkach trwałych. Organizacja nie prowadzi także budowy środków trwałych. 
Organizacja nie posiada należności czy tez inwestycji długoterminowych, nie ma tez długoterminowych 
rozliczeń międzyokresowych.

II

1) na przychody osiągane tylko na terenie Polski składają się; składki członkowskie, darowizny celowe oraz na 
działalność statutową stowarzyszenia, dotacje ze środków publicznych, wpłaty 1% podatku od osób fizycznych.
2) nie było zakupów środków trwałych ani odpisów ich amortyzacji.
3) nie am zapasów, więc i odpisów aktualizujących wartość zapasów,
4) nie było działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym,
5) organizacja nie płaci podatków
6)  rachunek zysków i strat jest prowadzony w wariancie porównawczym
7 nie dotyczy
8) nie dotyczy
9) nie było zysków i strat nadzwyczajnych
10) organizacja nie płaci podatku dochodowego 

II a
 pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażane są w złotych polskich

III

nie prowadzi się rachunku przepływów pieniężnych

IV

1) nie było zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie 
2) transakcji w dosłownym znaczeniu tego słowa nie było; wydatki organizacji to wspieranie podopiecznych 
stowarzyszenia, dla których pozyskiwane były środki finansowe z darowizn celowych, wpłat 1% podatku od 
osób fizycznych oraz ze zbiórek publicznych i dotacji celowych z JST; 
-ze zbiórek publicznych dla pogorzelców oraz ubogiej rodziny wielodzietnej przekazano artykuły domowe 
(pralka, węgiel, ręczniki, materiały budowlane) na kwotę 3471,92 zł
-ze zbiórki publicznej na rower rehabilitacyjny dla poszkodowanego w wypadku przekazano 3486,10zł
-z darowizn celowych na rehabilitację chorych i niepełnosprawnych oraz dla pogorzelców w sumie przekazano 
dofinansowanie w kwocie 2520zł
-z darowizn celowych zakupiono rower dla chłopca z ubogiej rodziny- kwota 1099,92zł
-z darowizn celowych dofinansowano wyjazd terapeutyczny oraz jasełka dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
- podopiecznych ŚDS na kwotę 3691,21zł
-z dotacji Burmistrza Miasta Mrągowa oraz Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dofinansowano 
działalność punktu informacyjno_konsultacyjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz cykl zajęć 
edukacyjno-terapeutycznych dla seniorów w sumie w kwocie 14000zł
-z wpłat 1% podatku od osób fizycznych w sumie na cele rehabilitacji i leczenia podopiecznych organizacji 
przekazano w sumie 104718,48zł 
3) w roku obrotowym zatrudnionych było 12 osób na umowy cywilno-prawne do realizacji projektów 
specjalistycznego poradnictwa oraz zajęć dla seniorów; byli to: psychologowie, prawnik, pielęgniarka, pedagog, 
instruktorzy terapii zajęciowej, księgowa.
4) wynagrodzenia wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających to były wyłącznie 
wynagrodzenia za pracę przy realizacji zadań wynikających z realizowanych projektów, na które pozyskano 
dotacje z jednostek samorządu terytorialnego; ogółem na wynagrodzenia te wydatkowano 3190zł brutto w 
całym roku obrotowym 2014. 
5) nikomu nie udzielano  pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze 
6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych: nie 
było takiego kosztu

V

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2015-04-29

1) nie było żadnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - 
błędu czy  korekty,
2) nie było znaczących zdarzeń, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a   nie zostały uwzględnione w 
sprawozdaniu finansowym,
3) w roku obrotowym nie było zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu 
sporządzania sprawozdania finansowego, 
4) porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok 
obrotowy jest możliwa dzięki tabelarycznemu zestawieniu danych za rok poprzedni i bieżący w odniesieniu do 
zakresu merytorycznego części sprawozdania tj. bilansu i rachunku zysków i start.

VI

nie dotyczy: organizacja nie prowadzi konsolidacji, wspólnych działań itp.

VII

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie.

VIII

Nie ma wątpliwości co do kontynuowania działalności.

IX

Nie ma takich informacji
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