INFORMACAJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2008 DO 31.12.2008 ROKU

I.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.
Stowarzyszenie „Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie” jest
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod
numerem KRS: 0000060517
Siedziba Stowarzyszenia znajduje się pod adresem: ul. Radnych 9A, 05-503 Głosków.
Organem Sprawującym nadzór jest: Ministerstwo Polityki Społecznej, Departament PoŜytku
Publicznego ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa.
1. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy dzieciom chorym na
mukopolisachardydozę i choroby pokrewne oraz ich rodzinom i opiekunom we wszystkich
sprawach Ŝyciowych, inicjowanie i organizowanie wzajemnej pomocy w dąŜeniu do
normalnego funkcjonowania tych dzieci w społeczeństwie oraz zapewnienie im opieki i
ochrony prawnej.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- współpracę z naczelnymi i terenowymi organami władzy i administracji państwowej,
placówkami słuŜby zdrowia, jednostkami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi,
religijnymi, młodzieŜowymi, itp. krajowymi i zagranicznymi.
- Niesienie pomocy dzieciom chorym na mukopolisacharydozę oraz choroby pokrewne, a
takŜe ich rodzinom i opiekunom.
- Udzielanie pomocy członkom w rozwiązywaniu spraw Ŝyca codziennego oraz współdziałanie
w organizowaniu działalności społecznej.
- Organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu zespolenie środowiska rodzin
posiadających dzieci chore na mukopolisacharydozę i choroby pokrewne przeciwdziałając
uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia, bezradności, itp.
- Prowadzenie przy pomocy środków masowego przekazu i własnych publikacji pracy
propagandowo-uświadamiającej całe społeczeństwo, mającej na celu kształtowanie
prawidłowych postaw wobec chorych na mukopolisacharydozę i choroby pokrewne.
- Inicjowanie prac badawczych i legislacyjnych dotyczących Ŝycia, bytu oraz form pomocy
dzieciom specjalnej troski.
- Ujawnianie i dąŜenie do likwidacji barier społecznych, organizacyjnych i innych
utrudniających normalne Ŝycie i funkcjonowanie dzieci chorych na mukopolisacharydozę
oraz choroby pokrewne w społeczeństwie.
- Propagowanie oświaty wśród członków Stowarzyszenia oraz społeczeństwie na temat
wszelkich osiągnięć światowej i krajowej wiedzy medycznej w zakresie zapobiegania,
diagnostyki i leczenia chorób uwarunkowanych genetycznie, a zwłaszcza defektów
metabolizmu.
- Popieranie i stymulowanie prac badawczych obejmujących zagadnienia przyczynowego i
objawowego leczenia mukopolisacharodozy i chorób pokrewnych.
- Zapewnienie dzieciom chorym na mukopolisacharydozę i choroby pokrewne systematycznej
opieki zdrowotnej, rehabilitacji oraz moŜliwość korzystania ze wszystkich dóbr i środków
będących w posiadaniu Stowarzyszenia i udostępnianych przez inne osoby w kraju i na
świecie.
2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy od 1.01.2008 do 31.12.2008
r. przy załoŜeniu kontynuowania działalności Stowarzyszenia.

3. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji) aktywów i pasywów oraz
rozrachunków i kosztów, w zakresie w jakim Ustawa pozostawia jednostce prawo do wyrobu.
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym,
Ŝe:
- środki trwałe o wartości do 3.500 zł odpisywane jednorazowo po ich wydaniu do
uŜytkowania i ujmowane są w ewidencji środków trwałych;
- pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową za pomocą przewidzianych stawek
w pełnej wysokości, tj. bez uwzględnienia ograniczeń ich wysokości dla celów podatkowych.
- naleŜności wykazane są w cenie wymagającej zapłaty.
4. Do sporządzenia sprawozdania finansowego przyjęto zasady według nowelizacji ustawy o
rachunkowości.
II.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.
1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierających stan tych aktywów na dzień
rozpoczęcia działalności, zwiększenia z tytułu: przeceny (aktualizacji), inwestycji,
przemieszczeń wewnętrznych zmniejszeń, oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla
majątku amortyzowanego – podobne zestawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej
amortyzacji (umorzenia).
Umorzenie – wartość netto

Nazwa grupy
składników majątku
trwałego

1
Wartości niematerialne
i prawne
Budynki i budowle
Urządzenia techniczne
i maszyny
Środki transportu
Pozostałe środki trwałe
Razem

Umorzenie Stan umorzenia
za rok
na koniec roku
obrotowy
obrotowego

2

3

Stan środków
trwałych na
początek roku
obrotowego
(netto)
4

Stan środków
trwałych na
koniec roku
obrotowego
(netto)
5

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
5 660,00

0,00
18.866,68
9 190,00
28.056,68

0,00
15 093,32
0,00
15 093,32

0,00
9.433,32
0,00
9.433,32

5.660,00

Wartość nie amortyzowanych (nie umarzanych) przez jednostkę środków trwałych uŜywanych na
podstawie umów najmu, dzierŜawy i innych umów (w tym leasingu operacyjnego): nie występuje
2. Propozycje co do sposobu dyspozycji wypracowanej nadwyŜki finansowej za rok obrotowy
2008.
wypracowany zysk roku 2008 został przeznaczony w całości na zwiększenie przychodów
roku 2009.
3. NaleŜności i zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.
4. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów nie wystąpiły.
5. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów nie wystąpiły.
6. Struktura rzeczowa przychodów:
Przychody z
Składki
członkowskie
Darowizny i dotacje

Kraj

Eksport

Razem bieŜący rok
obrotowy
8 719,00

8 719,00
839 250,88

0,00

839 250,88

Przychody finansowe
NadwyŜka bilansowa
roku 2007
Razem

15 197,81
132 881,17
996 048,86

15 197,81
132 881,17
0,00

996 048,86

Darowizny zawierają wpłaty z tytułu 1% kwoty podatku dochodowego,
mandaty oraz inne dofinansowania

8. Ustalenie podstawy opodatkowania i zobowiązania podatkowego za 2008 r.

Ustalenie podstawy opodatkowania i zobowiązania podatkowego w roku 2008
Przychody bilansowe
Korekta przychodów nie stanowiących przychodów
podatkowych
Razem przychody podatkowe

996 048,86
148 047,90

Koszty bilansowe
Korekta kosztów nie stanowiących kosztów
podatkowych (in minus)
Razem koszty podatkowe

676 831,03
0,00

Zysk podatkowy

171 169,93

Zysk przeznaczony na na cele statutowe z lat poprzednich
Zysk podatkowy z roku 2008
Zakup środków trwałych w roku 2008
Pozostała część zysku przeznaczona na cele statutowe do
rozliczenia w latach następnych

132 881,17
171 169,93

9. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: nie wystąpiło

Sporządzono dnia 30 marca 2009 r,

848 000,96

676 831,03

15 166,73

