
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi ich Rodzin i Przyjaciół 

POMOST 

Łódź, ul. Próchnika 7 

NIP 731-179-38-39 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w 

Łodzi pod numerem 0000097425 Sądu Gospodarczego XX Wydziału Krajowego Rejestru 

Sądowego w dniu 08 marca 2002r. 

Czas działania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 

2017r. 

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności. Nie są 

nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie istotnych zagrożeń dla 

kontynuowania przez organizację działalności. 

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości: 

 Rok podatkowy składa się z 12 okresów sprawozdawczych i pokrywa się z rokiem kalendarzowym; 

 Stowarzyszenie od roku 2017 sporządza sprawozdanie finansowe wg wzoru Załącznik nr 6 do Ustawy 

o Rachunkowości; 

 Stowarzyszenie ewidencjonuje koszty z podziałem na rodzaje prowadzonej działalności; 

 W roku 2017 Stowarzyszenie nie prowadziło działalności odpłatnej; 

 W roku 2017 Stowarzyszenie prowadziło działalność gospodarczą; 

 Zyski z działalności gospodarczej Stowarzyszenie w całości przeznacza na działalność statutową; 

 Do przychodów z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego kwalifikowane są przychody z dotacji 

i subwencji; 

 Do przychodów z pozostałej działalności statutowej kwalifikowane są przychody ze : składek 

członkowskich i darowizn; 

 Stowarzyszenie nie ustala odroczonego podatku dochodowego, ponieważ swoje dochody przeznacza na 

realizację celów statutowych, korzystających ze zwolnienia z podatku od osób prawnych na podstawie 

art. 17 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; 

 Stowarzyszenie nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

 Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe Stowarzyszenie wycenia na dzień bilansowy w 

wartości skorygowanej o odpisy amortyzacyjne; 

 Należności i zobowiązania w złotych Stowarzyszenie wycenia na dzień bilansowy w kwocie 

wymagającej zapłaty; 

 Należności i zobowiązania w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie 

ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe z tej wyceny wpływają na 

koszty lub przychody finansowe. 

Sporządzono dnia 31 marca 2018r.  



 

Informacja dodatkowa: 

1. Stowarzyszenie posiada zobowiązania w wysokości 4 914,06 zł i są to: 

 zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w wysokości 2 526,38 

zł, 

 zobowiązania z tytułu podatków i składek ZUS w wysokości 69,00 zł, 

 zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 2 281,08 zł, 

 pozostałe zobowiązania w wysokości 37,60 zł. 

Nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek. 

2. Stowarzyszenie posiada należności w wysokości 38 264,49 zł i są to: 

 należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 24 660,86 zł, 

 należności z tytułu grantu w wysokości 13 400,00 zł, 

 pozostałe należności w wysokości 203,63 zł. 

3. Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych zaliczek i kredytów członkom organów 

administracyjnych, zarządzających i nadzorujących. Nie udzielono też żadnych 

gwarancji i poręczeń. 

4. Stowarzyszenie  posiada środki trwałe należące do grupy 8 Wyposażenie o wartości   

64 097,06  zł w 100% zamortyzowane, oraz wartości niematerialne i prawne o 

wartości 3 413,61 zł w 100% zamortyzowane. 

5. Stowarzyszenie osiągnęło następujące przychody : 

 394 080,00 zł dotacja udzielona  z MOPS w Łodzi wg. um. nr 4/DWzPU/ŚDS/15 na 

prowadzenie ŚDS, 

   55 860,00 zł dotacja udzielona przez UMŁ wg. um. nr DKZ-BPS-II/2/17 z dnia 28 kwietnia 

2017r. projekt: "Przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia 

Łódzkiego Centrum Wolontariatu" ; 

    3 000,00 zł dotacja udzielona przez UMŁ wg um. nr 10/DKZ-ZSS/EZ/2017 z dnia 27 

kwietnia 2017r.  projekt: „Obchody Dnia Zdrowia Psychicznego 2017”; 

   23 299,67 zł grant udzielony przez Fundację Merkury wg. um. nr 1/PII/2017/AL z dnia 08 

sierpnia 2017r. projekt: „Kompetencyjny model wolontariatu. Wolontariat pierwszym krokiem 

na rynek pracy”; 

   20 190,00 zł dotacja udzielona przez UMŁ wg um. nr DPR-ZSS-VII/6/2017 z dnia 30 

listopada 2017r. projekt: „60+ Wolontariat”; 

     4 500,00 zł dotacja udzielona przez UMŁ wg um. nr DPr-ZSS.VII/07/2017 z dnia 24 

listopada 2017r. projekt: „Gala Wolontariatu”; 

         405,00 zł składki członkowskie; 

   12 336,83 zł darowizny finansowe; 

     9 789,30 zł odpisy podatku 1%; 

     2 704,62 zł zbiórki publiczne; 

 170 376,94 zł przychody z działalności gospodarczej, w tym 38 336,26 sfinansowane ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie 

społeczne Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej Poddziałanie 9.3.1 Miejsca pracy w 

sektorze ekonomii społecznej; 

        103,23 zł przychody finansowe – odsetki od lokat; 

   66 580,52 zł pozostałe przychody operacyjne, w tym refundacja wynagrodzeń z PFRON; 



Łącznie w roku 2017 Stowarzyszenie uzyskało przychody w wysokości 763 226,11 zł. 

6. Stowarzyszenie poniosło następujące koszty realizacji zadań statutowych:  

 500 929,67 zł sfinansowane ze środków dotacji i grantu; 

      4 388,76 zł sfinansowane ze środków z 1%; 

      2 704,62 zł sfinansowane ze zbiórek publicznych; 

   61 338,16 zł sfinansowane z innych źródeł (darowizny, składki, działalność gospodarcza, 

refundacje z PFRON) 

Oraz: 

   16 184,49 zł koszty ogólnego zarządu; 

 136 883,23 zł koszty działalności gospodarczej; 

            1,42 zł koszty finansowe; 

            0,05 zł pozostałe koszty operacyjne. 

Łącznie w roku 2017 Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości 722 430,40 zł. 

7. Pozycja „Rozliczenia międzyokresowe” składa się z kosztów dotyczących 

przychodów poniesionych w roku 2017 a zafakturowanych w roku 2018 w wysokości 

7 580,00 zł oraz jeszcze niewydatkowanych przychodów z grantu  w wysokości 

6 375,33 zł. 

8. W roku 2017 w Stowarzyszeniu fundusz statutowy nie uległ zwiększeniu. 

9. Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego. 

10. Różnice pomiędzy kosztami wykazanymi w rachunku zysków i start za rok 2017 a 

wykazanymi w sprawozdaniu podatkowym CIT-8: 

 Wg Rachunku zysków i strat      

 722 430,40 zł 

 Koszty uzyskania przychodów wg ustawy podatkowej wykazane w CIT-8 

 183 164,47 zł 

 Koszty sfinansowane z dotacji (art. 16 ust. 1 pkt 58 Ust. o podatku od osób prawnych)

 539 265,93 zł. 

 

Sporządzono dnia 31 marca 2018r. 


