
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sporządzono dnia:2017-06-13

I

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

II

Struktura przychodów:
składki członkowskie, darowizny celowe oraz na działalność statutową organizacji, dotacje ze środków 
publicznych, wpłaty 1% podatku od osób fizycznych; nie było zakupów środków trwałych ani odpisów ich 
amortyzacji; nie ma zapasów; nie było działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do 
zaniechania w roku następnym; organizacja nie płaci podatków; rachunek zysków i strat prowadzony jest w 
wariancie porównawczym; nie było zysków i strat nadzwyczajnych; organizacja nie płaci podatku 
dochodowego. 
Pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażane są wyłącznie w złotych polskich.

III

Nie prowadzi się rachunków ani rozliczeń w walutach obcych.
IV

Nie prowadzi się rachunku przepływów pieniężnych.

V

Nie było zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie. Transakcji, o których mowa nie było. 
Wydatki organizacji to wspieranie podopiecznych stowarzyszenia, dla których pozyskiwane były środki z 1% 
podatku, darowizny celowe oraz dotacja JST. W roku obrotowym zatrudnione były 4 osoby na umowy-zlecenia 
do realizacji specjalistycznego poradnictwa dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin; byli to: 
psycholog, prawnik, pedagog, księgowy. Wynagrodzenia wypłacone  osobom wchodzącym w skład organu 
zarządzającego wypłacono wyłącznie za pracę przy realizacji zadań wynikających z realizowanego projektu, na 
który pozyskano dotację ze środków samorządu terytorialnego; ogółem na te wynagrodzenia wydatkowano 
ogółem 1600zł brutto w całym roku 2016.Nikomu nie udzielano pożyczek ani świadczeń o podobnym 
charakterze. Nie zatrudniano  biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych.

VI

W roku 2016 przeksięgowano nadwyżkę przychodów do kosztów z roku 2015 wykazaną w wyniku finansowym 
na zwiększenie przychodów zgodnie z art. 47 ust. 3a ustawy o rachunkowości. Nie było znaczących zdarzeń, 
jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
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.

VII

Nie dotyczy, ponieważ organizacja nie prowadzi konsolidacji, wspólnych działań itp.

VIII

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

Nie ma wątpliwości co do kontynuowania działalności.
X

Nie ma takich informacji.

Informacje zebrane na podstawie bilansu, rachunku wyników i strat oraz informacji dodatkowej za rok 2016 
sporządzonych 28.03.2017r. i zatwierdzonych na Walnym Zebraniu Członków dn.13.06.2017r.

Druk: NIW-CRSO


