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Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
I.Charakterystyka jednostki
Stowarzyszenie  "MY  DLA  INNYCH"  rozpoczęło  działalność  24-04-2008r.,  18.09.2009  roku 
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.

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 56.516,80zł
7.Stan środków pieniężnych na dzień bilansowy wyniósł 339 541,45zł i obejmuje:
◦ środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych     325.187,39zł
◦ środki w kasie                                                                 14.354,06zł
8.  Stowarzyszenie nie posiada pozostałych aktywów finansowych.
9.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – na dzień bilansowy wyniosły 0,00zł
10. Fundusze własne wyniosły 108.169,80zł
11.  Zobowiązania długoterminowe - na dzień bilansowy nie wystąpiły.
12.  Zobowiązania  krótkoterminowe  –  na  dzień  bilansowy  wynoszą  19.373,86zł  i  obejmują następujące 
zobowiązania o przewidywanym okresie spłaty do 1 roku:
◦ zobowiązanie z tytułu dostaw 11.744,09zł
◦ zobowiązanie z tytułu składek ZUS 1.786,54zł
◦ zobowiązanie wobec US z tytułu PIT-4 443,00zł
◦ zobowiązanie wobec zleceniobiorcy 3.433,06zł
◦ pozostałe 1.967,17zł
III. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym.
1.   Struktura zrealizowanych przychodów.
Przychody z działalności statutowej Stowarzyszenia wyniosły na dzień bilansowy
1.212.867,06w tym: 
◦ składki członkowskie 208,00zł
◦ darowizny 1% 13.337,60zł
◦ darowizny finansowe pochodzące od osób fizycznych 10.739,60zł
◦ darowizny finansowe pochodzące od osób prawnych 92,00zł
◦ darowizny rzeczowe 9.369,00zł
◦ dotacje na realizację projektów 1.141.403,14zł
◦ przychody działalności gospodarczej 28.996,66zł
◦ zysk z roku ubiegłego 8.721,06zł
Razem przychody wyniosły 1.277.274,13zł (29,41 zł stanowią przychody finansowe)
2. Koszty realizacji zadań statutowych na dzień bilansowy wyniosły 1.169101,08zł.
3. Wynik finansowy na działalności statutowej za 2014 r wyniósł 108.169,80zł
4. Koszty administracyjne w/g rodzaju za 2014 r. 6.784,78zl
5. Stowarzyszenie wykazało rozliczenia międzyokresowe przychodów 268.514,59 zł 
6.  Wynik  finansowy  netto  ustalony  na  koniec  roku  obrotowego  2014  (wielkość  dodatnia 108.169,80zł ) 
po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego pokryje w następnym roku obrotowym koszty realizacji 
bieżących zadań statutowych.
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
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