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I. Informacje ogólne

1. Nazwa: Stowarzyszenie "MY DLA INNYCH";
2. Siedziba: 15-665 Białystok, Rumiankowa 13;
3. Jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej – prowadzi wyłącznie działalność statutową pożytku 
publicznego.
4. Nazwa organu rejestrowanego: Krajowy Rejestr Sądowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, 
numer KRS: 00000304238;
5. Czas trwania działalności jednostki nieoznaczony;
6. Okres objęty sprawozdaniem: roczne sprawozdanie finansowe od 01-01-2012 do 31-12-2012r.
7. Przyjęty w jednostce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
8. Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi corocznego badania na podstawie art.64 ust. 1 ust. o 
rachunkowości.
9. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są 
znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez 
Stowarzyszenie działalności w najbliższym okresie.
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II. Przyjęte zasady rachunkowości

1. Na dzień bilansowy Stowarzyszenie nie posiada majątku trwałego (środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych).
2. Należności wycenionio na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty.
3. Inwestycje krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg wartości nominalnej.
4. Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty.
5. Ewidencja kosztów jest prowadzona w układzie kalkulacyjnych w rozbiciu na
    koszty realizacji zadań statutowych i koszty administracyjne.
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Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

I. Charakterystyka jednostki

Stowarzyszenie "MY DLA INNYCH" rozpoczęło działalność 24-04-2008r. W roku 2009 Stowarzyszenie 
uzyskało status organizacji pożytku publicznego (OPP).

 Celem organizacji jest:
– niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym posiadającym upośledzenia umysłowe jak i fizyczne, wrodzone 
i nabyte, ich rodzinom i opiekunom,
– prowadzenie działalności terapeutycznej,
– działania na rzecz społeczności lokalnej,
– rozwijanie idei wolontariatu,
– nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
Stowarzyszenie prowadzi zarówno nieodpłatną jak i odpłatną działalność pożytku publicznego.
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Druk: MPiPS



II. Dane o aktywach i pasywach bilansu.

1. Majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne – na dzień bilansowy nie wystąpiły.
2. Należności długoterminowe – na dzień bilansowy nie wystąpiły.
3. Inwestycje długoterminowe – na dzień bilansowy nie wystąpiły.
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – na dzień bilansowy nie wystąpiły.
5. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych – na dzień bilansowy nie wystąpiły.
6. Należności krótkoterminowe -  na dzień bilansowy wyniosły    61,50zł
7. Stan środków pieniężnych na dzień bilansowy wyniósł    58.171,15zł i obejmuje:
◦ środki pieniężne zgromadzone w Credit Agricole Bank Polska SA  58.824,94 zł
◦ środki w kasie 1.346,21 zł
8.  Towarzystwo nie posiada pozostałych aktywów finansowych.
9.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – na dzień bilansowy wyniosły 5,28zł  i obejmują:     
◦ utrzymanie domeny za rok 2013     5,28 zł
10. Fundusze własne wyniosły           52.479,73zł
11.  Zobowiązania długoterminowe - na dzień bilansowy nie wystąpiły.
12.  Zobowiązania krótkoterminowe – na dzień bilansowy wynoszą 5.758,20zł i obejmują następujące 
zobowiązania o przewidywanym okresie spłaty do 1 roku:
◦ zobowiązanie z tytułu składek ZUS     1.857,20zł
◦ zobowiązanie wobec US z tytułu PIT-4     1.025,00zł
◦ zobowiązanie wobec zleceniobiorcy (wynagrodzenie postawione do dyspozycji) 2.876,00zł
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III. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym.

1. Struktura zrealizowanych przychodów.
• Przychody z działalności statutowej Stowarzyszenia wyniosły na dzień bilansowy 233.194,50zł w tym:
◦ składki członkowskie                96,00zł
◦ darowizny 1%             2.337,91zł
◦ darowizny finansowe pochodzące od osób fizycznych  6.209,82zł
◦ darowizny rzeczowe                                       2.941,30zł
◦ dotacje na realizację projektów       214.842,65zł
◦ przychody działalności statutowej odpłatnej        1.500,00zł
◦ zysk z roku ubiegłego                                               5.266,82zł
• pozostałe przychody           0,00zł
• przychody finansowe           0,49zł
Razem przychody wyniosły  233.194,99zł.

2. Koszty realizacji zadań statutowych na dzień bilansowy   222.337,85zł
◦ koszty projektu "Klub 2012"          166.152,10zł
w tym
-finansowane  z ROPS         4 880,00zł
-finansowane  z UM                5 500,00zł
-finansowane  z PFRON            154 392,10zł
-finansowane  z wkładu własnego       1 380,00zł
◦ koszty projektu "Marz i działaj"     45.199,55zł
◦ koszty projektu „Chcę być aktywny“      2.979,77zł
◦ koszty projektu „Jestem świadomy“             2.850,00zł
◦ koszty działalności statutowej nieodpłatnej     3.656,43zł
◦ koszty działalności statutowej odpłatne             1.500,00zł

3. Wynik finansowy na działalności statutowej za 2012 r wyniósł   10.856,65zł

4. Koszty administracyjne w/g rodzaju za 2012 r.

NAZWA KONTA KWOTA W ZŁ
Zużycie materiałów i energii 0,00
Koszty usług obcych              124,00
Podatki i opłaty                          0,00
Wynagrodzenia                          0,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia  0,00
Amortyzacja                          0.00
Koszty pozostałe                 90,17
RAZEM                               214,17

5. Stowarzyszenie wykazało rozliczenia międzyokresowe przychodów 41.865,13 zł z tego:
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Sporządzono dnia:2013-05-17

◦ Otrzymana dotację z PFRON w roku 2012 w kwocie 74.220,00zł z czego wydatkowano kwotę 32.354,87zł a 
pozostałą kwotę 41.865,13 zł przeznaczy się na pokrycie kosztów realizowanego projektu w 2013r.

6. Wynik finansowy netto ustalony na koniec roku obrotowego 2012 (wielkość dodatnia 10.631,05zł) po 
zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego pokryje w  następnym roku obrotowym koszty realizacji 
bieżących zadań statutowych.

WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA W ZŁ
Przychody                       233.194,99
Koszty ogółem               222.561,94
Wynik finansowy ogółem 10.633,05
Podatek dochodowy                 2,00
Wynik finansowy netto 10.631,05

7. Na podstawie art.17 ust.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód Stowarzyszenia jest 
wolny od podatku dochodowego od osób prawnych w części przeznaczonej na cele statutowe.

WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA W ZŁ
1. Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych              275.060,12
2. Korekta przychodów rachunkowych:                                -5.952,10
- dotacja PFRON z roku 2011 wykorzystana w roku 2012      -47.817,23
-dotacja PFRON z roku 2012 do wykorzystania  w roku 2013 41.865,13
3. Przychody podatkowe                                               269.108,02
4. Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych (łącznie)       222.561,94
5. Korekta kosztów rachunkowych:                                             -8,60
- koszty upomnienia NKUP                                                        -8,60
6. Koszty podatkowe                                                        222.553,34
7. Wynik podatkowy (dochód) (3-6)                                  46.554,68
8. Dochód zwolniony                                                          46.546,08
9. Dochód do opodatkowania                                                  8,60

8.   Struktura zatrudnienia w/g stanu na dzień 31.12.2012r. - zatrudniano 2 osoby w ramach umowy o pracę na 
pełny etat.

9.    Wynagrodzenia – członkom zarządu Stowarzyszenia wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów 
cywilnoprawnych w kwocie 42.689zł oraz  z tytułu umów o pracę  25 093,51zł
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