INFORMACJA DODATKOWA
ZA OKRES 01.01.2015 – 31.12.2015

Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio

Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio 
Koło 
Warszawskie Nr 5
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kapucyńskiej 4, zarejestrowane w Sądzie
Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XIX Wydział Gospodarczy
Krajowego

Rejestru

Sądowego pod numerem 0000241554 powstało

20.09.2005r. a celem działania organizacji jest:


działalność charytatywna na rzecz osób ubogich, chorych, cierpiących itp.



współpraca z instytucjami oraz organizacjami realizującymi zadania
zbieżne z celem Towarzystwa,



tworzenie chrześcijańskiej więzi braterskiej z osobami i rodzinami
znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.

Towarzystwo Charytatywne zostało utworzone na czas nieograniczony.
Jednostka samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe i nie wchodzi
w skład grupy kapitałowej. Roczne sprawozdanie sporządzono zakładając
kontynuację działalności Stowarzyszenia przez co najmniej 12 miesięcy, nie
są znane okoliczności zagrażające tej kontynuacji.

Dodatkowe informacje i objaśnienia
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1
1.1 Organizacja nie posiada środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych;
1.2 Towarzystwo nie zakupiło w roku podatkowym

wyposażenia i nie dokonało

amortyzacji wyposażenia.
1.3 Organizacja nie użytkuje wieczyście gruntów;
1.4 Na podstawie umów leasingu nie użytkuje środków trwałych;

1.5 Towarzystwo nie posiada zobowiązań z tytułu uzyskania prawa własności
budynków i budowli;
1.6 Towarzystwo posiada kapitał podstawowy w kwocie 3.000zł,.
1.7 Wypracowany zysk ( nadwyżka przychodów

nad kosztami) zostanie

przeznaczony na dalszą działalność statutową Towarzystwa w latach
następnych zaś

strata ( nadwyżka kosztów nad przychodami) pokryta

będzie nadwyżkami z lat poprzednich.
1.8

Jednostka nie utworzyła rezerw na koszty dotyczące roku obrotowego
zafakturowane w następnym roku obrotowym;

1.9 W roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizujących;
1.10 Towarzystwo Charytatywne

posiada zobowiązania w wysokości 246zł.

1.11 Na majątku jednostki nie zabezpieczono żadnych zobowiązań;
1.12 Organizacja nie udzieliła gwarancji, poręczeń, ani nie wydała weksli.
2.
2.1 Nie zaktualizowano wartości zapasów;
2.2 W roku obrotowym nie zaniechano żadnej działalności;
2.3 W roku następnym nie przewiduje się zaniechania działalności;
2.4 Rachunek zysków i strat został sporządzony w wersji porównawczej;
2.5 Towarzystwo nie wytworzyło we własnym zakresie żadnych środków
trwałych;
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2.6 W roku obrotowym nie poniesiono nakładów na niefinansowe aktywa
trwałe, w roku następnym nie planuje się poniesienia nakładów;
2.7 W rachunku zysków i strat nie wykazano zysków i strat nadzwyczajnych;
2.8 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie
wystąpił.

3.
3.1 Wynagrodzenia dla Członków Rady i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa
Charytatywnego im. Ojca Pio w roku obrotowym nie wystąpiły.
4.
4.1

Po

dniu

bilansowym

nie

nastąpiły

zdarzenia

dotyczące

roku

obrotowego;
4.2

Nie dokonano wspólnych przedsięwzięć;

4.3

Towarzystwo nie posiada udziałów w innych jednostkach;

4.4

Organizacja nie jest jednostką skonsolidowaną;

5. Jednostka nie sporządza sprawozdania, w którym nastąpiło połączenie;
6. Niepewności co do kontynuowania
działalności nie występują.
7. W roku 2015 Towarzystwo osiągnęło nadwyżkę kosztów nad przychodami w
wysokości 7.714,94 złotych co

było możliwe dzięki wygospodarowanym

nadwyżkom przychodów nad kosztami w latach poprzednich.
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