
INFORMACJA DODATKOWA 

I 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok. 

1. Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" zostało zarejestrowane w Sadzie Rejonowym dla 
Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 
13.04.2007r. pod numerem KRS 0000278628. 

2. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. 

3. Celem jednostki jest podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej, w tym 
zwłaszcza społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym, w szczególności: 

- poprawa warunków lokalowych i stanu wyposażenia szkoły, 

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

- upowszechnianie różnych form wypoczynku i rekreacji. 

4. Rokiem obrotowym jest okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Niniejsze sprawozdanie 
finansowe jest rocznym sprawozdaniem. W skład Stowarzyszenia nie wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne. 

5. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji działania Stowarzyszenia 
przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na 
istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności. Czas 
trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. 

6. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, wszystkie uzyskane środki są 
przeznaczane na cele statutowe.  

7. Bilans oraz rachunek wyników został sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla 
niektórych jednostek, niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności 
gospodarczej. 

8. Sprawozdanie sporządzono na postawie ksiąg rachunkowych, dane liczbowe wykazane 
zostały w złotych. 

9. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono 
następującymi metodami: 

a) należności i zobowiązania - w kwocie wymagalnej do zapłaty ( należności i zobowiązania  
w walucie obcej nie wystąpiły), 

b) środki pieniężne w kasie i w banku - w wartościach nominalnych, 

c) fundusz statutowy - w wartości nominalnej. 

10. W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany sposobu kwalifikowania oraz wyceny aktywów    
i pasywów w porównaniu do roku poprzedniego. 



II 

Dodatkowe informacje i objaśnienia 

1. Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. 

2. Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście. 

3. Stowarzyszenie nie używa środków trwałych na podstawie umowy najmu, dzierżawy            
i innych umów, w tym leasingu. 

4. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 

5. Fundusz Stowarzyszenia: 

Fundusz statutowy stan na 01.01.2016 17.251,74  

zwiększenia                                    0,00 

zmniejszenia                         0,00 

stan na 31.12.2016     17.251,74 

6. Strata za rok 2016 po zatwierdzeniu sprawozdania, zwiększy koszty realizacji zadań 
statutowych. 

7. Stowarzyszenie nie tworzyło rezerw. 

8. Nie tworzono odpisów aktualizujących wartość należności. 

9. Zobowiązania długoterminowe nie występują,  

10. Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku Stowarzyszenia. 

11. Brak zobowiązań warunkowych. 

12. Wynik finansowy 

  Przychody:  9975,26 

  Koszty:   9703,39 

 

Wynik finansowy zysk  -   271,87 

13. Brak odpisów aktualizujących środki trwałe. 

14. Brak odpisów aktualizujących wartość zapasów.   

15. Stowarzyszenie nie zaniechało żadnej z podstawowych działalności w roku obrotowym      
i nie przewiduje żadnej działalności do zaniechania w roku następnym. 



16. Jednostka nie poniosła w ostatnim roku i nie planuje w roku następnym nakładów na 
niefinansowe aktywa trwałe. 

17. W jednostce nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne. 

18. Stowarzyszenie nie zawierało umów o pracę, nie wypłacano wynagrodzeń dla Zarządu 
oraz Organu Nadzoru oraz nie udzielało pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze 
osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzoru. 

19. W jednostce nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości. 

20. Dane liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 

21. Stowarzyszenie nie prowadzi wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji. 

22. Stowarzyszenie nie połączyło się z żadnym innym podmiotem. 

23. Nie występuje niepewność dalszej kontynuacji działalności Stowarzyszenia. 

III 

Przychody razem:   9975,26 

 wpłaty 1% podatku  3103,50 

 darowizny, dotacje, dopłaty 6871,00 

 pozostałe   0,76 

IV 

Koszty razem    9703,39 

 z działalności statutowej  8279,56 

 koszty administracyjne i pozostałe      1423,83 

   

V 

Fundusz statutowy w roku 2016 nie uległ zwiększeniu. 

VI 

Stowarzyszenie nie udzieliło w roku 2016 gwarancji ani poręczeń w związku z prowadzoną 
działalnością. 

 

 

 


