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Informacja dodatkowa

Sprawozdanie dotyczy Stowarzyszenia ,,mali bracia Ubogich" z siedziba w Warszawie

przy ul. Andersa 13 lok. 28 z jednostkami terenowymi w Lublinie i Poznaniu. Celem
Stowarzyszenia jest wiadczenie pomocy osobom starszym, ktdre z powodu samotno ci lub
trudnej sytuacji yciowej potrzebuj : wsparcia.

Sprawozdanie finansowe zostato sporz dzone na zasadach okreglonych w Rozporz :dzeniu
Ministra Finansdw z dnia 15.11.2001r w sprawie szczegdtowych zasad rachunkowogci dla
niektdrych jednostek nie b@ :cych spdtkami handlowymi nie prowadz cych dziatalno ci

gospodarczej (Dz. U. z 2001r Nr 137, poz.1539 z pdfniejszymi zmianami) i obejmuje rok
obrotowy od 01.01.2011r do 31.12.2011r.

Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywdw i pasyw6w oraz przychoddw i
kosztdw '

1) wartogci niematerialne i prawne - wyceniono na dziefi bilansowy w warto ci netto,
2) rzeczowe aktywa trwate - wyceniono na dziefi bilansowy w wartogci netto (brutto minus
umorzenie) zamortyzowane w catogci do dnia 31.12.201 lr,

3) nale2no ci dtugoterminowe - w warto ci wymagaj cej zaptaty,
4) inwestycje dtugoterminowe

pozycja nie "a st puje,

5) dtugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe - pozycja nie wyst puje,

6) zapasy materiatdw - pozycja nie wyst puje,
7) zapasy produktdw - pozycja nie wyst puje,
8) produkcja nie zakoficzona - pozycja nie wyst puje,
9) zapasy towardw - pozycja nie wyst puje,
10) naleznogci krdtkoterminowe wyceniono na dziefi bilansowy w warto ci wymagaja cej
zaptaty pomniejszonej o utworzone rezerwy,
11) inwestycje krdtkoterminowe wyceniono na dziefi bilansowy w wartogci nominalnej,
12) krdtkoterminowe rozliczenia mi@zyokresowe- wyceniono na dziefi bilansowy w
warto ci nominalnej,

13) zobowiazania- wykazano w bilansie w wysoko ci wymagaj cej zaptaty.
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2. Zmiany w ciagu roku obrotowego warto ci rzeczowych aktywdw trwatych, warto ci
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji dtugoterminowych :

1) grodki trwale i wartogci niematerialne i prawne z pocz tkowa warto cia 41.876,73,
zostaty w pelni umorzone do 2011 roku.

2)Propozycje co do sposobu podziatu zysku za rok obrotowy:
- zysk w kwocie 230.741,96 zt zwi@szy przychody roku nast pnego.

3) Stowarzyszenie w 201 lr nie utworzyto odpisdw aktualizuja:cych warto d nalezno ci.
3. Stowarzyszenie w roku 2011 osi gn lo przychody w kwocie 790.917,85 zl
z czego 769.405,56 zt stanowia bieza:ce przychody statutowe w tym:
59.591,72 zl. stanowiet darowizny i wplaty tytutem 1% podatku,
760,00 zt stanowia sktadki cz onkowskie,

143.925,47 zt stanowi nadwy .ka przychoddw nad kosztami z roku 2010,
244.144,77 zt stanowi dotacje,
31"4.917,44 zt stanowi granty,

1.282,00 zt stanowi grodki uzyskane ze zbidrek publicznych,
4.784,16 zt stanowia wptaty od uczestnikdw.

4. Koszty w kwocie 565.765,07 zt stanowi wydatld na dzialalnogd statutow polegaja ca na
organizowaniu rozmaitych form aktywno ci na rzecz osdb starszych i samotnych.
Na koszty administracyjne w kwocie 90.909,07 zt. skiadaj sit :
arnortyzacj a

zu .ycie materiatdw i energii
ustugi obce
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3.255,89
22.744,89

podatld i oplaty

90,00

wynagrodzenia

54.012,53

ubezpieczenia spoleczne

10.073,51

pozostate koszty

732,25

5. Rozliczenie gl6wnych pozycji r6 niacych doch6d podatkowy od wyniku finansowego
(zysku, straty) brutto

Wyszczeg61nienie

Lp.

Kwota

1.

Zysk brutto

230.741,96

2.

Przychody nie stanowia#e przychod6w podatkowych

3.

Nadwyzka przychod6w nad kosztami z roku poprzedniego

4.

Koszty nie stanowiage koszt6w podatkowych

1.609,02

5.

Koszty finansowe nie stanowia#e kosztdw podatkowych

5.589,18

6.

Doch6d podatkowy

7.

Doch6d do opodatkowania

0,00

8.

Dochdd wolny od podatku

61.477,76

21.358,57
143.925,47

61.477,76

Przychody nie stanowia#e przychod6w podatkowych wynikaja z:

- nadwyzki przychod6w nad kosztami z roku poprzedniego w kwocie

143.925,47

- oraz dodatnich r6znic kursowych bilansowych w kwocie

21.358,57

Koszty nie stanowia ce kosztdw podatkowych wynikaja z:

- ujemnych rd£nic kursowych bilansowych w kwocie

5.589,18

- kwoty rozliczenia mi dzyokresowych koszt6w w kwocie

1.609,02.

Warszawa, 30.03.2012
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RACHUNEK ZYSKOW I STRAT ZA ROK 2011

Rachunek wynik6w sporz dzony zgodnie z zat. do rozporza=dzenia Ministra Finans6w z 15.11.2001
U. 137

Poz.

kwota za rok

kwota za rok

obrotowy

obrotowy

Wyszczeg61nienie

1
A.

Przychody z dziatalnogci statutowej

2010

2011

3

4

768 938,30

769 405,56

490,00

760,00

I.

Sktadki brutto okre lone statutem

II.

Inne przychody okre lone statutem

768 448,30

768 645,56

B.

Koszty realizacji zadafi statutowych

287 190,15

462 181,31

481 748,15

307 224,25

323 863,03

90 909,07

C,
D,

Wynik finansowy na dziatalno ci statutowej (wielkogd dodamia lub ujemna)
(A-B)

Koszty administracyjne

1

Zuzycie materiat6w i energii

29 468,71

3 255,89

2

Uslugi obce

98 212,82

22 744,89

3

Podatki i optaty

1 820,00

90,00

4

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spoteczne i inne gwiadczenia

192 322,50

64 086,04

5

Amortyzacja

0,00

0,00

6

Pozostate

2 039,00

732,25

E.

Pozostale przychody (nie wymienione w pozycji A i G)

0,00

0,01

F.

Pozostate koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)

0,00

0,00

G.

Prz}cchody fmansowe

1 558,52

21 512,28

H.

Koszty fmansowe

16 318,17

7 085,51

I.

W-ynik finansowy brutto na caioksztaicie dziaiaino ci (wieiko d dodatnia
lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

143 125,47

230 741,96

J.

Zyski i straty nadzwyczajne

0,00

0,00

I.

Zyski nadzwyczajne - wielko d dodatnia

0,00

0,00

II.

Straty nadzwyczajne - wielkogd ujemna

0,00

0,00

K.

Wynik finansowy ogdtem (I+J)

143 125,47

230 741,96

L

podatek dochodowy.

0,00

0,00

M.

zysk netto (K-L)

143 125,47

230 741,96

I.

r6znica zwi@szaj ca koszty roku nastepnego (wielkogd ujemna)

II.

Rd ica zwi@szaja:ca przychody roku nast pnego (wielko d dodamia)
¢

Warszawa, 30.03.2012
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143 125,47
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BILANS ZA 2011 ROK

AKTYWA
A. AKTYWA TRWAEE

I. Wartogci niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwate
III. Nale2nogci dtugoterminowe
IV. Inwestycje dtugoterminowe
V. Dtugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE

I. Zapasy rzeczowych aktywdw obrotowych
II. Nale£nogci krdtkoterminowe

Stan na

Stan na

31.12.2010 r

31.12.2011 r

4 684,00

4 684,00

4 684,00

4 684,00

151 712,41

239 663,12

1 659,23
150053,18
150 053,18

8 108,83
231 554,29
231 554,29

III. Inwestycje krdtkoterminowe
1. Srodki pieni £ne
2. Pozostate aktywa finansowe
IV. Krdtkotermin__owe rozliczenia mi dzyokresowe
AKTYWA RAZEM-: - 1--56 396- 41
PASYWA
A. Fundusze wlasne

I. Fundusz statutowy
II. Fundusz z aktualizacji wyceny
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
1. Zysk (strata) z lat ubiegtych
2. Nadwy£ka kosztdw nad przychodami ( wielkogd ujemna )
B. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania
I. Zobowi zania dtugoterminowe z tytutu kredytdw i
II. Zobowi zania krdtkoterminowe i fundusze specjalne
1. Kredyty i pozyczki
2. Irme zobowi zania

III. Rezerwy na zobowi zania
IV. Rozliczenia mi dzyokresowe
1. Rozliczenia miqdzyokresowe przychoddw
2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe

PASYWA RAZEM:

Warszawa, 30.03.2012
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244 347,12

Stan na

Stan na

31.12.2010r

31.12.2011r

143 925,47

230 741,96

143 925,47

230 741,96

12 470,94

13 605,16

12 470,94

13 605,16

12 470,94

13 605,16

156_396,41

244 347,12

