Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w roku 2014
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Nazwa
Adres siedziby
Data wpisu w KRS
Numer KRS
Regon
Dane dotyczące
członków Zarządu:
Prezes
Członek
Członek
Cele statutowe

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „PURMIA”
Tokary 21, 17-307 Mielnik
31.08.2012
0000431599
101457299

Cezary Pursa
Maria Urszula Sabina
Marian Józef Olczykowski
Pomoc osobom bezdomnym i byłym więźniom.
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Zasady, formy i zakres Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej
działalności statutowej ogółu członków i działaczy.
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Informacje o
prowadzonej
działalności
gospodarczej
Informacja o statusie
Organizacji Pożytku
Publicznego
Odpisy uchwał
Walnego
Zgromadzenia
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5

6

7

8

Informacja o
wysokości
uzyskanych
przychodów z
wyodrębnieniem ich
źródeł
Informacje o
poniesionych kosztach
Dane o:
a liczba
zatrudnionych
b łączna kwota
wynagrodzeń
c wysokość
przeciętnego
wynagrodzenia
d wydatki na
wynagrodzenie z
umów-zlecenia

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

Nie posiada

W załączniku : 1. Uchwała nr 1/2015 z dnia
2. Uchwała nr 2/2015 z dnia

W roku sprawozdawczym 2014 stowarzyszenie uzyskało
9031 l,27zł przychodów, z tego wpłaty na
utrzymanie:53914,80zł
Wpłaty gotówkowe 12350,OOzł
Darowizny 24046,47zł
W roku sprawozdawczym 2014 stowarzyszenie poniosło
koszty: 8945 l,69zł

0
nie dotyczy
nie dotyczy

0,00 zł.

udzielone
pożyczki
pieniężne
f kwoty ulokowane
na rachunkach
bankowych
g wartości nabytych
obligacji i akcji
h nabyte
nieruchomości
i nabyte pozostałe
środki trwałe
wartość
aktywów i
j
zobowiązań
Dane o działalności
zleconej przez
podmioty państwowe i
samorządowe
Informacje o
rozliczeniach z tytułu
ciążących zobowiązań
podatkowych i
składanych deklaracji

0

e

9

10

brak

0
nie nabyto
Otrzymano komputer w darowiźnie wartość 1400zł
Aktywa -2497,05 zł.
Zobowiązania - 1172,09 zł
Stowarzyszenie nie przyjmowało działalności zleconej przez
podmioty państwowe i samorządowe. Otrzymało pomoc z
ROPS na zakup węgla w kwocie lOOOOzł
Stowarzyszenie jest podatnikiem zwolnionym od podatku na
zasadach i w zakresie określonym w art.17 ust.l Ustawy o
Podatku Dochodowym od Osób Prawnych i nie osiąga
przychodów z działalności wymienionych w art.17 ust.la punkt
1 oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w
art.17 ust.Ib Stowarzyszenie składa roczną deklarację CIT-8
oraz sprawozdanie finansowe w postaci: bilansu, rachunku
wyników oraz informacji dodatkowej do Urzędu Skarbowego
w Siemiatyczach.

W okresie sprawozdawczym nie została przeprowadzona kontrola.
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