Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2015 do31.12.2015
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących

działalności gospodarczej

Pozycja
1

Wyszczególnienie
2

Kwota za rok
poprzedni

Kwota za rok
bieżący

3

4

1435632,68

1553228,09

I.

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z
nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z
nimi:

1.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1432532.68

1550228,09

2.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym
zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,
zmniejszenie – wartość ujemna)

3100,00

3000,00

B.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

798113,79

697451,44

I.

Koszty działalności pożytku publicznego

798113,79

697451,44

1.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

795013,79

694451,44

a)

Amortyzacja

b)

Zużycie materiałów i energii

c)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

d)

Pozostałe koszty

795013,79

694451,44

3100,00

3000,00

3100,00

3000,00

A.

2.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

a)

Amortyzacja

b)

Zużycie materiałów i energii

c)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

d)

Pozostałe koszty

C.

Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości
aktywów

D.

Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów

E.

Wynik finansowy netto ogółem

637518,89

855776,65

I.

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)

637518,89

855776,65

II.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

(pieczęć jednostki)
INFORMACJA UZUPEŁNIAJACA
Załącznik do sprawozdania finansowego za okres od 01. 01. 2015 r. do 31. 12. 2015 r.
dla jednostek mikro, o których mowa w art.3 ust.la pkt2 ustawy o rachunkowości
I.

Informacje ogólne

Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia RAZEM
44-200 Rybnik ul. Piasta 35
NIP: 642-306-45-42
REGON: 241012798
Działalność statutowa - stowarzyszenie wg PKD
Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego to:
1) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
2) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
3) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
4) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)
5) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)
6) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z)
7) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
8) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)
9) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
10) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
11) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
12) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E)
13) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
(88.10.Z)
14) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)
15) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)
16) Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)
17) Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)
18) Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)
19) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
20) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)
21) Wydawanie książek (58.11.Z)
22) Wydawanie gazet (58.13.Z)
23) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
24) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
25) Działalność portali internetowych (63.12.Z)
26) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
27) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana
(74.90.Z)
28) Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz
pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (84.12.Z)
29) Wychowanie przedszkolne (85.10.Z)
30) Szkoły podstawowe (85.20 Z)
31) Gimnazja (85.31.A)
32) Szkoły specjalne przysposabiające do pracy (85.32.C)
33) Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A)

34) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.10.Z)
35) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (87.20.Z)
36) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
(87.30.Z)
37) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z)
38) Opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z)
39) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)
Działalność odpłatna Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego to:
1) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
2) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
(47.99.Z)
3) Wydawanie książek (58.11.Z)
4) Wydawanie gazet (58.13.Z)
5) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
6) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
7) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
8) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
9) Działalność portali internetowych (63.12.Z)
10) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
11) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
12) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)
13) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana
(74.90.Z)
14) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)
15) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z)
16) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
17) Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz
pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (84.12.Z)
18) Wychowanie przedszkolne (85.10.Z)
19) Szkoły podstawowe (85.20 Z)
20) Gimnazja (85.31.A)
21) Szkoły specjalne przysposabiające do pracy (85.32.C)
22) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)
23) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
24) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
25) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
26) Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A)
27) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E)
28) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.10.Z)
29) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (87.20.Z)
30) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
(87.30.Z)
31) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z)
32) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
(88.10.Z)
33) Opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z)
34) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)
35) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)
36) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)
37) Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)
38) Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)

39)
40)
41)
42)

Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)

Ilość osób pracujących społecznie na rzecz jednostki 50
Sprawozdanie zostało sporządzone z zastosowaniem zasad rachunkowości przewidzianych dla
jednostek mikro a w szczególności z uwzględnieniem art.7 ust.2a, art.28a, art.47 ust.3a, art.48 ust.3
art.48a ust.3, art.48b ust.4 ustawy o rachunkowości.
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
II. Informacje uzupełniające do bilansu
1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych: 380 743,59 zł
Zobowiązania z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń oraz zobowiązania
warunkowe nie występują

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń

weksel in blanco dla Zarządu Województwa
Śląskiego jako zabezpieczenie wykonania umowy
nr UDA-POKL.07.02.01. - 24-395/08-00 z dnia
17.12.2009 r. o dofinansowanie projektu "Naucz
mnie, a zacznę samodzielnie pracować aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
intelektualnie" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII
Działanie/Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja
zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym"
weksel in blanco dla Fundacji im. Stefana Batorego
jako zabezpieczenie wykonania umowy o dotację
dotyczącej wniosku nr E3/0323 o dofinansowanie
projektu „Życie – moja samodzielna rola”
finansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego

Stan
(wartość)
na:
początek
roku
213 443,59

Stan
(wartość)
na: koniec
roku

167 300,00

167 300,00

213 443,59

2. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących , zarządzających
i nadzorujących : 0,00 zł
3. Udziałów (akcji) własnych: nie posiadamy.

Jednostka nie jest utworzona do osiągania zysków (nie prowadzi działalności gospodarczej),
natomiast zgodnie z Statutem Stowarzyszenia wydaje i gospodaruje środkami w ramach
nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie głównie działalności w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
3) działalności charytatywnej,
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
6) ochrony i promocji zdrowia,
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
8) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
10) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
11) wypoczynku dzieci i młodzieży,
12) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
13) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
14) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
15) turystyki i krajoznawstwa,
16) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
17) promocji i organizacji wolontariatu,
18) pomocy Polonii i Polakom za granicą,
19) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
20) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka,
21) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i realizowania działań oraz przedsięwzięć
edukacyjnych, oświatowych, dydaktyczno-wychowawczych, leczniczo-opiekuńczych,
kulturalnych, społecznych, rekreacyjno-wypoczynkowych, terapeutycznych,
rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, charytatywnych i promocyjno-informacyjnych na
rzecz osób pełno- i niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) tworzenie i wdrażanie programów rozwojowych dla osób pełno- i
niepełnosprawnych, itp. wyrównujących szanse edukacyjne, poprzez organizację
dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, opiekuńczo-wychowawczych,
pozalekcyjnych i pozaszkolnych, konkursów, olimpiad, przeglądów, warsztatów
(plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych, filmowych, fotograficznych itp.),
imprez kulturalno-oświatowych (odczytów, prelekcji, konferencji, seminariów,
wykładów itp.), imprez rekreacyjno-wypoczynkowych (festynów, wyjazdów, wycieczek,
imprez sportowych itp.), wypoczynku letniego, zimowego, śródrocznego (kolonie letnie,
zimowiska, turnusy rehabilitacyjne, „zielone szkoły”) itp.,

2) inicjowanie i realizację oraz współpracę w zakresie przedsięwzięć mających na celu
pomoc społeczną, doradztwo i opiekę psychologiczną, terapeutyczną, rewalidacyjną i
rehabilitacyjną, leczniczą i medyczną itp. względem osób niepełnosprawnych oraz osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia,
3) inicjowanie i realizację oraz współpracę w zakresie przedsięwzięć mających na celu
poradnictwo i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym ich rodzin i otoczenia,
4) wspieranie aktywności edukacyjnej, oświatowej, zdrowotnej, społeczno-kulturalnej
itp. osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich
otoczenia zmierzającej m.in.: do upowszechnienia uczenia się przez całe życie,
5) wspieranie osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym ich rodzin i otoczenia m.in.: przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu i
dyskryminacji (prowadzenie działań charytatywnych, profilaktycznych,
przeciwdziałających patologii i marginalizacji, szerzenie kultury zdrowotnej, ochrony i
promocji zdrowia, fundowanie stypendiów, pomoc w sprawach socjalno-bytowych o
charakterze finansowym i pozafinansowym, organizacja zbiórek publicznych,
pozyskiwanie sponsorów, doradztwo w zakresie ochrony praw i interesów,
likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych itp.),
6) integrację społeczno-kulturalną osób pełno- i niepełnosprawnych oraz osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
7) wydawanie publikacji (książek, czasopism, broszur itp.),
8) szkolenia, warsztaty, konferencje, spotkania i inne formy przybliżające problematykę
niepełnosprawności i wykluczenia społecznego oraz wyposażające w umiejętności i
kompetencje do pracy i współdziałania z osobami niepełnosprawnymi oraz zagrożonymi
wykluczeniem społecznym, ich rodzinami i otoczeniem,
9) aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami sektora
publicznego, instytucjami naukowo-badawczymi i leczniczymi itp.,
10) tworzenie i poszerzanie bazy materialnej związanej z realizacją celów statutowych
Stowarzyszenia,
11) rozwijanie idei wolontariatu,
12) prowadzenie lobbowania na rzecz wspólnych celów organizacji pozarządowych,
13) inicjowanie i prowadzenie grup samopomocowych dla osób niepełnosprawnych i ich
otoczenia,
14) powoływanie, organizowanie i prowadzenie placówek, szkół, centrów, zakładów,
ośrodków, warsztatów, domów itp. (na zasadach określonych w odrębnych przepisach)
o zakresie działań zgodnych z działalnością statutową Stowarzyszenia,
15) prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie objętym niniejszym
statutem.
Ocena sytuacji majątkowej i finansowej jednostki została w pełni przedstawiona.

