
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
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Przyjęte zasady rachunkowości:
a) Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym oraz rachunku zysków i strat podane zostały w złotych z dwoma 
miejscami po przecinku,
b) Zasady ewidencji i wyceny aktywów i pasywów: na dzień bilansowy aktywa i pasywa wycenia się:
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia pomniejszonych o odpisy 
umorzeniowe,
* Do środków trwałych zalicza się składniki majątku spełniające wymogi aktywów trwałych o wartości 
początkowej 3 500,00 zł,
* Do naliczania amortyzacji stosuje się stawki przewidziane w ustawie podatkowej,
* Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3500,00 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania 
ich do użytkowania,
- zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego według ceny nabycia, nie wyższych od ich cen sprzedaży 
netto:
- należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,
- środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.
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2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:
AKTYWA

Rzeczowe aktywa trwałe -  W roku 2015 Caritas Drohiczyn otrzymał i przekazał wyposażenie o wartości 13 
590,27 zł. z przeznaczeniem pomocy osobom którzy ucierpieli w skutek pożaru.
W roku 2015 Caritas Drohiczyn OPP wydała na użytek Domu Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim środki trwałe 
o wartości 8452,15 zł. pozyskane w roku 2014.
Krótkoterminowe aktywa finansowe to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym: 9636,60 zł.
Zapasy - W roku 2015 przekazano jednostce materiały o wartości  7528,01 zł. Organizacja przekazała 
potrzebującym materiały pozyskane w roku 2015 o wartości 7528,01 zł.;  materiały pozyskane w roku 2014 o 
wartości 37868,61 zł. 

SUMA AKTYWÓW za rok 2015 r. wynosi: 9 636,60 zł.

PASYWA

Wynik finansowy:
- Wynik finansowy za 2015 r.ok wynosi 9 316,80 zł.
- Zobowiązania  319,80 zł. 

SUMA PASYWÓW za rok 2015 r. wynosi 9 636,60 zł.
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3. Dane uzupełniające o przychodach:
Na przychody z działalności statutowej składają się:
- zysk za 2015 r. zwiększający przychody 2015 r. - 49 319,42 zł.
- darowizny na cele statutowe Organizacji Pożytku Publicznego:
      * rzeczowe: 21 118,28 zł.
- przychód przekazany przez Urzędy Skarbowe - 1% - 22 896,60
- środki ze zbiórek publicznych - 4983,99 zł.

Przychody finansowe to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie - 93,18 zł.

RAZEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI: 49 092,05 zł.
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Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2016-03-30

4. Dane uzupełniające o kosztach:
Koszty statutowe:
- Rozdział II paragraf 2 punkt 3h - Realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom w trudnej sytuacji 
życiowej (rodziny dotknięte utratą majątku w skutek pożaru) - 11 355,09 (środki 1%),
- Rozdział II paragraf 2 punkt 3i - Organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (utworzenie świetlicy 
socjoterapeutycznej w Węgrowie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych) - 358,00 (środki pozostałe),
- Rozdział II paragraf 2 punkt 3i - Organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (utworzenie świetlicy 
socjoterapeutycznej w Węgrowie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych) - 7 606,54(środki 1%),
- Rozdział II paragraf 2 punkt 3o - działalność charytatywna (przekazanie darów rzeczowych potrzebującym) - 
68 963,04 zł.

Koszty administracyjne - usługi obce: 135,50 zł.

RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI: 89 094,67 zł.
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Wynik finansowy na działalności w roku 2015 w kwocie: 9316,80 zł. stanowiący różnice pomiędzy przychodami 
i kosztami zostanie zaksięgowany na zwiększenie przychodów roku 2016.
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