
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Zmian metod księgowości, wyceny składników majątkowych nie dokonywano w ciągu roku 2016. 
Sprawozdanie finansowe, z uwagi na prowadzenie w 2016 roku działalności gospodarczej, sporządzono 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Przyjęty w sprawozdaniu rok 
obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2016 roku wynosił:    22 527,42 zł
- rachunki bankowe bieżące    20 350,30 zł
- środki pieniężne w kasie         2 177,12 zł

Stan towarów (darowizny rzeczowe) na dzień 31 grudnia 2016 roku:    579 265,81 zł

Struktura zrealizowanych przychodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.:
Przychody statutowe (zbiórka publiczna - środki pieniężne)                                                           42 323,96 zł
Przychody statutowe (zbiórka publiczna - dary rzeczowe)                                                         1 168 998,60 zł
Przychody z dotacji                                                                                                                     1 153 156,00 zł
Przychody z 1%                                                                                                                               46 142,18 zł
Przychody pozostałe (darowizny na działalność statutową)                                                          308 081,50 zł
Przychody z działalności gospodarczej                                                                                           175 235,70 zł
Przychody finansowe                                                                                                                             883,02 zł

Razem Przychody:                                                                                                                       2 894 820,96 zł
II

Informacja o kosztach związanych z realizacją zadań statutowych:
a) koszty realizacji zadań statutowych w 2016 roku stanowią kwotę    2 479 997,07 zł
b) koszty działalności gospodarczej w roku 2016 stanowią kwotę                   291,40 zł
c) pozostałe koszty finansowe w roku 2016 stanowią kwotę                        1 090,30 zł

Razem koszty wynoszą: 2 481 378,77 zł
       
Zysk netto wynosi:   413 442,19 zł

Stowarzyszenie w 2016 roku prowadziło działalność gospodarczą. Nadwyżkę przychodów nad kosztami z 
działalności gospodarczej w wysokości 174 944,30 zł przeznacza się na działalność statutową.

Rezerwy nie występują.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31 grudnia 2016 roku nie występują.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw usług na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą:   21 632,05 zł

Należności krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą:   729,64

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez co najmniej 12 
kolejnych miesięcy i dłużej, i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności.

III

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen nie pobierają wynagrodzeń za działania społeczne 
Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych.

IV

V

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2017-06-10

VI

VII

VIII

IX

X

Druk: MPiPS


