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Po|a oznaczane * to pola nieobow]ązkowe
numerację w kolumnie Wiefsz

Data sporządzenia
20 lutego 2019 roku

na dzień 3,1 grudnia 2018 roku
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Wiersz AKTYWA ,, , ],, ."'§tań kóni.e

1 2 roku poprzedniego roku bieżącego

A Aktywa trwałe 143 362,96 143 362,96

I Wańości niematerialne i prawne* 0,00 0,00

ll
Rzeczowe aktywa truałe, w tym

środki trwałe 84 056,97 84 056,97

lll Nalezności długoterminowe* 0,00 0,00

lV l nwestycje długotermi nowe* 59 305,99 59 305,99

Dłu goterm inowe rozl iczen la

międzyokresowe* 0,00 0,00

B Aktywa obrotowe 207 879,43 213 800,58

I

Zapasy rzeczowycn aKtywow
obrotowych 0,00 0,00

ll Nalezności krótkoterm inowe 2 340,00 2725,11

lll lnwestycje krótkoterm inowe 205 539,43 211 075,47

1. Środki pieniężne* 205 539,43 211075,47

2. lnne inwestycje krotkoterminowe* 0,00 0,00

lV
krótkoterm inowe rozllczen la

międzyokresowe* 0,00 0,00

]I+ktywa eń ,t,, 351242,39 357163,54

Wiersz A§ry_,WA,i' i ;,: , ,; .'- ,1,.

1 2 roku poprzedniego roku bieżącego

A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 255 300,59 277 064,78

I Kapitał (fundusz) podstawowy 300 948,63 255 300,59

ll

Kapitał (fundusz) z aKlualzacJl
wyceny* 0,00 0,00

lll
Nalezne wpłaty na Kapltał
podstawowy (wielkośc ujem na) 0,00 0,00

lV
Wffi finansowy netto za roK
obrotowy* _83 345,01 21764,19

Wynik finansowy z lat ubiegłych* 0,00 0,00

B
Zo6owiązania i rezerwy na
zobowiązania 95 941,80 80 098,76

l

zobowiązania z tytułu kredytow l

pożyczek 0,00 0,00

ll Rezenły na zobowiązania 0,00 0,00

lll lnne zobowiązania* 95 941,80 B0 09B,76

lV Rozliczenia m iędzyokresowe* 0,00 0,00

351242,39 357 163,54
*to oooawme 1esli dot, jednostki, Jeśj] jane zagadnienie n]e dc tyczy jednostki nalezy po]e usunąc zachowu]ąc przy tym
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Stowarzyszenie Rodziców I Przyjacioł Dzieci z Wadą Słuchu

ul, Korczyńska 57 p, 326, 38-400 Krosno

KRs 00001 89778

K Stowarzyszenie Rodz; ,l

i Przyjaciól Dzieci z Wadą§ł:,t i.r
ul. Korczyńska 57 p.326, 38-400 K,*sl,,
NlP 6841 121515, REGoN 37018, ź;I

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.0,1.2018 roku do 31,12-2018 roku

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowoŚci dla organizacji nieprowadzących

Data sporządzenia:

20lutego 2019 roku

łpa" [}e&oń^Ł

Podpis

/1
$-,

ć{c

dzi ał al n ości g ospod a rczej

Fo7yc;;
,,!@óta zarck .

l-']uieżąć_i=

1 2 3 4

A.
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z
nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wańość
dodatnia, zmniejszenie - wańość ujemna)

473 899,58 518 211,47

l. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 473 899,58 5l8211.47

1 Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 227 660,58 332 000,07

2.
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym

zmiana stanu produktów (zwiększenie - wańość dodatnia,

zmniejszenie - wańośó ujemna)

246 239,oC 186 211,4C

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 554 886,99 495 805,79

I Koszty działa l ności poly!!!!9!!9i!999 554 886,99 495 805,79

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku pŁ 301 913^94 208 494,83

a) Amońyzacja 0,00 0,0c

b) Zużycie materiałów i energii 12 268,88 12 621.33

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 214 331,1,i 7l 488,0:

d) Pozostałe koszty 81 3 13,29 l24 385,4i

2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 246 973,05 281 310,96

a) Ąmońyzacja 0,0C 0,00

b) Zuży cie materiałów i energ ii 2 480,4i \9 5L9,6l

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 34 053,0c 32 015,0C

d) Pozostałe koszty 210 439,5E 235 716,35

c. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wańości
aktywów

38,10 0,0c

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wańości aktywów 2 395,70 641,49

E. /Vynik finansowy netto ogółem -83 345,01 21764,19

l, Nadwyżka przychodów nad kosztami (wańość dodatnia) 0,0C 0,00

ll Nadwyżka kosztów nad przychodami (wańość ujemna) -83 345,01 21 764,19

ńń|^nŃ,\ N-,a-

Wyszczególnienie
kwota za rok
poprzedni
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Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci

zWadą Słuchu w Krośnie
na dzień 31 grudnia 2018 r.

Informacja sporzqdzona została na podstawie ustawy o racłrunkowości z dnia 11 lipca 2014 r.

ozmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U, z 2014 r., poz. 1100), która weszła w życie
z dniem 5 września 2014 roku oraz zostało uchylone rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektorych
jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 137 poz. 1539 z późn. zm.). Zmiana polega m.in, na wprowadzeniu
pojęcia jednostki mikro dla organizacji, które nie prowadzą działalności gospodarczej
oraz organizacji, ktore prowadzą działalność gospodarczą i spełniają przesłanki określone
w art. 3 ust. 1a pkt. 1 i 2 utw. ustawy.

INFORMACJE OGÓLNE

I. Naztl,a organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer
rve właściwym rejestrze sądowym albo erł,idencji.

1. Storvarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu działa na podstawie ustarły Prawo
o Fundacjach i Stowarzyszeniaclr i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Tereneln działalności
Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwości realizowania celólv
społecznych igospodarczych Stowarzyszenie ll]oze prowadzić działalność poza granicalni
Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba Storvarz1,,szerria znajduje się w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57.

Stor.varzyszenie wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Storł,arzyszeti, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publiczl. ch Zakładów Opieki Zdrowotnej
pod nunrerem KRS 0000l 89778

2. Stowarzyszenie powołane zostało do realizacji zadań określonych w Statucię.

3. Stowarzyszenie reprezetrtuje Zarząd, którego skład przedstawiał się następująco :

- Krzysztof Piotr - Prezes Zarządu

- Głowińska Marzena - Prezes ds, merytorycznych

- Rzeź1,likiewicz Renata - skarbrrik

- Kilar Janusz- sękretarz

- Jarosz Pau,eł - członek zarzadu

Naclzór rrad działalnością Stowa rzysz'sniasprawuje Rada Nadzo rcza wskładzie :

- Szkaradek Grażyna
- Bieńkowska Katarzyna
- Mrórł,ka - Norvotnik Grażyna

oraz Walne Zgromadzetrie Członkór.v.

II. Wskazanie czasu trr,vania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuclru w Krośnie zostało założonę w l992 roku
w Krośnie przęz grupę rodziców dzięci z rł,adą słuclru, które nie miały żadnej szansy na rozwój
w rodzinll1,m rlieście ani lv najblizszej okolicy.



Wychodząc naprzeciw tym problemom) z roku na rok Stowarzyszenie rozwlja swoją działalność
organizując rózne formy pomocy dla dzieci i rodziców.

ilI. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

1. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia, przedstawia sytuację finansową działalności statutowej
za rok obrotowy 01.0l - 3I.I2.20I8 r. Celem tego sprawozdaniajest przedstawienie sy,tuacji
finansowej Stowarzyszenia.

IV. 'Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro
z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń.

1. Rokiem obrotowym przyjęĘm dla Stowarzyszenia jest okres od 01 sĘcznia do 31 grudnia.
ż. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości

obowiązującymi jednostki kontynuuj ące dzlŃalność.
3. Rachunek ąrsków i strat sporządzony zostńw ukJadzię porównawczym.
4. Zdarzęnia gospodarcze zostaĘ ujęte zgodnie z ich treścią ekonomiczną w dzienniku i zapisane

na odpowiednich kontach księgowych.
5. Wynik finansowy Stowarzyszenia obejmuje wszystkie osiągnięte przychody i poniesione kosźy v

w roku obrotowym 2018 r.
6. Przyjęte na rok 2018 zasady rachunkowości dla Stowarzyszenie zostaĘ wykorzystane

i zastosowane w praktyce.

V. Wskazanie, cT sprawozdanie finansowe zostało sporządzone prTy zalożeniu
konĘnuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
oraLz cTy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
przez nią działalności.

Sprawozdania finansowe zostaĘ sporządzone przy założeniu konĘnuowania działalności
przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieó prryszłości oraz nie istnieją żadne okoliczności
wskazujące na zagrożenie zlikwidow ania przez Stowarzyszenie działalności.

\T. Omówienie prryjęĘch zasad (poliĘki) rachunkowościo w Ęm metod wyceny aktywów
i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego or^z sposobu sporządzenia
sprawozdania linansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru. v,

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

PoliĘka Rachunkowości Stowarzyszenia Rodziców i Przyjacioł Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie
obowiązuje od dnia 01.01.2009 roku.

Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne i rzetelne przedstawienie syfuacji majątkowej
i fi nansowej powyższej instytucj i.

Ustalone zostaĘ następuj ące techn iki dokumentowania zap i sów ks ię gowych :

1. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetow€go, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia
do 3l grudnia.

ż. Okresem sprawozdawczłm - rozliczeniowym jest kolejno: miesiąc, kwartał, półrocze i rok.
3. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskirn.
4. Podstawę zapisów w księgach rachunkowycłl stanowią dowody księgowe stwierdzające

dokonanie operacji gospodarczej , zwłanę dowodami źródłowymi. Zapisy zdarzeń gospodarczych
w księgach rachunkowych ujmuje się chronologicznie.
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5. Wl,kazane rv księgach raclrunkowych na dzieli ich zarllknięcia starry aktywórv i pasyrvów, ujnlu.je

się rv te.j samej rvysokości rv bilansie otrłarcia nasteptlc,go roku obrachutlkorł,ego.
6. Ksiegi racllullkorł,e prowadzi się techniką kornputerową przJ uzyciLt programu MS Office (Word,

Excel) l Lr b odpowiedtl io przez zakr,rp i on5., progran] fi nansowo-księgowy.
] . Księgi rachunkowe obejmLlją zbiory zapisórł, księgorł,ych, obrotórv i sald, które tworzą:

. księga głóuna (konta syntetyczne) pror,vadzorra _iest w sposób gwarantujący zasadę
podrvó.inego zapisu, zasadę syslematycznego i cIlronologicznego rejestrolł,ania zdarzeń
gospodarczych, porviązania dokonylvanych w nie_j zapisów z zapisami w dzienniku.

. I(sięgi pomocnicze (ewidencja ar-ralitvczna), stanowią zapisy uszczegółarviające
dla wybranych kont księgi głórł,nej. Zapisy na kontach ana|itycznyc|i dokonywane są zgodnie
z zasadą zapisu porvtarzanego. Ich forma dostosolł,ywalla jest za kazdynr razem

do przednliotu ewidencji konta głólvnego.
o zestarvienia obrotów i sald księgi głórvnej i ksiąg polnocniczych, sporządza się na koniec

kazdego miesiąca, zawiera ollo synlbole i nazrvy kont, sa|da kont na dzień otwarcia ksiąg
rachunkowych, obro§ za okres sprawozdalvczy i narastająco od początku roku oraz salda
na koniec okresu sprawozdawczego, surnę sald na dzień otwarcia ksiąg raclrunkolłych.
obrotórł, za okres spralvozdalvczy i narastająco od początktt roku oraz na koniec okresu
sprawozdawczego, Obroty ,,Zestarviellia obrotórv i sald księgi głórvnej" są zgodne z obrotanli
dziennika.

o Dzienniki. prowadzone są w sposób rrastępując}". zdarzęnia.jakie nastąpiły w danynl okresie
sprarvozdawczym ujmowanę są w nim chronologicznie, zapisy są kolejno numerowane

rv okresie roku/miesiąca, co pozwala na ich .jednoznaczne porviązanie ze sprarvdzonymi

izatrvierdzonyrni dor,vodarni księgowymi. jego obrot1" są zgodne z obrotami zestarvienia

obrotów i sald kont księgi głórvnej.

8. zapisy rv księgach raclrunkolł,l,ch dokonuje się na podstawie dowodólv księgowych:
o Zewllętrznych - faktury VAT, noty księgowe, listy płac, rłyciąg bankowy;
o wewnętrznych dowodów pk (polecenie księgolvania). przygotowanie dokurnetltów

do księgowania polega na iclr gruporvaniu, sprarvdzatliu pod względem merytotycznynl,
fornlalno-raclrunkowym i dekretowaniu,

9. Każdy dowód księgowy powinierl odzwierciedlac rzeczywisty przebieg operacji gospodarczej

wolny od błędów rachunkowych.
1 0. Konta syntetyczne i konta anali§czne zachowują niezmienne oznaczęnie w jednostce.

1 1. Księgi rachunkowe prowadzi się na bieżąco i rzetelnie, właściwie kwalifikując dor.vody księgowe
w odniesieniu do zakładowego planu kont.

12. Rozliczenie i grupowanie kosztórł, następuje na kontaclr księgorvych zespołu 5 z zachowanien,l

zgodrrości wydatków z zatwierdzonym budzetem projektu.
13. Wydatki polloszone przez Storvarzyszenie muszą być realizowane w sposób celowy i oszczędny,

w wysokości i termirrach wynikających z rł,cześniej zaciągniętych zobowiązań.
14. Kotygowanie zapisów następuje lla podstawie dokumentu korygującego zewnętrznego

lub dowodu wewnętrznego PK - polecenie księgowania. Poprawianie zapisów w księgach

rachunkowych nalezy dokonywać poprzęz korektę zapisów ujenlnych (tzw. storno czerwone)
na tych samych stronaclr kollt, na których wystąpił błędny zapis. Zapewni to prawidłorvą
wysokość obrotów i czytelnośó zapisów księgowych.

l5. Błędy rv dor,vodach wewnętrznych nrogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lLrb

kwoty z utrzymanienr czytelności błędnego zapisu i wpisanie poprawnej treści.

Za niedopuszczalne uznaje się dokonywanie w dowodach księgowych zamazati, przeróbek
lub poprarviania pojedynczych liter lub cyfr.

16. Plan kont rnoze być uzupełniony, u, miarę potrzeby, o właściwe konta planu korrt.|ednostki.

17. Progratn komputerowy umozliwia sporządzanie wydruków przedstawiających przebieg

zaksięgowanych operacji na poszczegó|nych kontach z podaniem kont przeciwstawnych.
1B. Kopie bezpieczetistwa sporządza się na dysku twardym.
19. Lis§ płac sporządzane są odrębrlie dla pracowników etatowych, zleceniobiorców jak

i pracor.vników projektu, na podstau/ie przedłozonych rachunków osób i ilości przeprowadzonych

J



zalęć. przepracorvanych godzin, rvvkonanl,ch usług ldzięłal u, danl,nt miesiącu sprawdzone
pod rł,zględem merytorycznyll,I przez upowaznioną osobę lub Prezesa ds. merytorycznych.

20. Plan kont opisany jes1 rv załączIliku nr 2 do Uchlvały Zarządu dot. wprowadzęnia polityki
rachunkowości.

21 . Zasady obiegu, koIltroli i archirvizacji dokumentów fitlatrsolvo księgorvl,ch opisane
są w załączrliku nr 3 do wiw Uchrł,a]y Zarządu.

METODY WYCENY AKTYWOW I PASYWOW
ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I. Wycerly aktywórł, i pas_v-rvóu, dokonuje się nie rzadziej niz na dzieri bilansorvy zgodnie
z zasadani określonyrni rv ustarł,ie o rachunkolvości, z uwzględIlieniem następtliących
szczególtrych zasad:
a) przeszacorł,allia rvaftości aktl,y,5*, i pasywów dewizowych dokonuje się według

biezących kursórv walutowvch nie później niż rla koniec kr.r,artału,

b) nalezności i zobowiązania w walutach obcych w5rcenia się według bieżących kursóu,
walutorłych.

c) do środków tru,ałych zalicza się takze środki trwałe otrzynalle nieodpłatnie,
d) środki te otrz_vnrane nieodpłatllie na podstawie decyzji, pisnla właścilvego ofganu wycellia

się lv wartości określonej iv te.j decyzji.
e) środki trwałe oraz rvafiości niematerialne i prawne unlarza się i alrrorlyzuje poprzez

spisanie w cięzar funduszu jednostki. przy zastosor,vaniu starł,ek określonych rv przepisach
o podatku dochodowym od osób prarvnyclr,

0 umorzenitt w pełnej wańości poprzęz spisanie w koszĘ w rniesiącu przyjęcia
ich do uzywania podlegają (gdy rvartość nrieści się w przedziale 200zł - 3500zł):

]) książki i inne zbiory biblioteczne.
ż) środki dydaktyczrre,
3) meble idywany,
4) inwentarz żywy,
5) pozostałe środki trr.vałe (rvyposazenie) oraz wańości niematerialne i prawne

o wartości nie przekraczającej rł,ielkości usta|onej w przepisach o podatku
dochodowym od osób pralr,Ilych, dla których odpisy amoĄzacyjne są uznawane
za koszt uzyskania przyclrodu lv 100 oń ich warlości w momencie oddania
do uzywania.

g) wartość początkowa środkórv tru,ałych i doĘ,ghgr.s dokonane odpisy uInorzeniouc
podlegają aktualizacji \Ąycen}, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
a rvyrliki aktualizacji są odlloszot-le na fundusz jednostki,

h) umorzenie i amorlyzacja środkólv trrvałych oraz rvaftości niematerialnych i prawnych
dokonyrvana jest jednorazowo \\ lrronrencie przyjęcia do uzytkowania (powyźej krvoty
3 500zł).

II. Wynik finansowy jednostki ustala się na koncie 860.
W końcu roku budzetowego tra strotrie Wrr ujrnuje się sunrę:

r poniesionych kosztów w korespondencji z kontami zespołu 5,

. obowiązujących zmniejszeti zysku lub zwiększeń strat z §tułu podziału rłyniku
finansowego w korespondencji z kontem 7..,

o kosztów operacji finansowyclr w korespondencji z kontem 7....
o pozostałych kosztów i przychodów w, korespondencji z kontem 7... (także dotacje

przekazane na inrvesĘcje lub biezącą działalnośó jednostki),
Na slroIlie Ma u.|muje się sulnę:

. uzyskanych przychodów w korespondeI lcji z poszczególnymi kontami zespołu 7,

o dotacji i dofinansowań wpływających na wynik finansowy w korespondencji,
. amol§zacji

Saldo kota 860 rvyraza na koniec roku obrotowego rvynik finansolł,y jednostki:

\
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- saldo Wn stratę netto,
- saldo Ma rysk netto.

Saldo przenoszonejest w roku następnym pod datąprzyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800.

INFORMACJE aZUPEŁNIAJACE DO BILANSa

1) krryota wszelkich zobowiązań finansowych, w Ęm z tytułu dłużnych instrumerrtów
finansowycho gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych
w bilansieo ze wskazaniem charakteru i formy wierrytelności zabezpieczonych rzeczowoi
wszelkie zobawiązania doĘczące emerytur oruz jednostek powiązanych
lub stowarryszonych są ujawniane odrębnieo

Na 31 grudnia 2018 roku Stowarryszenie nie zaciągnęło żadnych gwarancji, poręczeń, ani innych

zobowiązańrwiązanychzdzińalnościąstatutową.

2\ lcwota za|iczpk i kredytów udzielonych członkom organów administrujących,
zarądza!ących i nadzorującycho ze wskazaniem oprocentowaniao głównych warunków oraLz

wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonycho a także zobowiązaft zaciągnięĘch
w ich imieniu §ńułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem lavo§
ogółem dla każdej kategorii,

Nie doĘczy.

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:
a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
b) liczba i wartość nominalna natlyĘch oraz zbyĘch w roku obrotowym udziałów (akcji),

a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wańość księgowao jak też częśĆ kaPitału
podstawowego, którą te udziaĘ (akcje) reprezentująo

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowańość Ęch udziałów (akcji),
d) liczba i wartość nominalna lubo w razie braku wartości nominalnejo wańoŚĆ księgowa

wsrystkich udziałów (akcji) nabyĘch i zatrrymanych, jak również częŚĆ kapitału
podstawowego, którą te udziaĘ (akcje) reprezentują.

Nie doĘczy.

4\ uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Bilans.

l. Warlości niematerialne i prawne.

2. Środki trwałe
Stowarzyszenie posiada następujące środki trwałe :

o grunty
. urządzeniateclrniczne
. wyposaźenie zakupione ze środkórł,unijnych
r środki trwałe w budorł,ie

3. Nalezllości dlugoternlillorłe
4, Nalezności krótkoterminowe od kontrahentów
5. Illrłestyc.ie królkoterlnillowe:

. środki pierrięźne w kasie

. środki pienięzne na rachunkach bankowych

0.00 zł

I43 36ż,96 zł

84.056,97 zł
0,00 zł
0,00 ń

59.305,99 zł

0.00 zł
ż 7ż5,11 zł

2l1075.4] ń
550,60 ń

żI0 524,87 zł



-

l.

2.

Suma aktywa

Kapitał podstarvowy

Kapitał z aktualizac.ji rvyceny,

a

a

a

a

a

a

a

a

357 163,51zł

255 300,59 zł

0.00 zł

21 ]64,19 zł

B0 098,]6 zl

0,00 zł

357 163,54 zł

2 860,00 zł
2ż 584,00 zł
62 629,00 zł

2 000,00 ń
l52 507,40 zł

4 235,00 ń

3. Wynik z działalności lzysk l

4. Zobowiązallia krótkoternrinorve

5. Rozliczenia międzyokresowe

Suma rrasyłr,a

Klł,ota nalezllości rł, rł),sokośc i: 2.J25,11 zł, jaka powstała r.i, 201 8 roku obej mLrje:
. naleztrości krótkotęrminowe -2.125.11 z1:

,/ nalezności z tytułu nawiązek sądowych zgodnie z rvyrokanli - kwota: 2.340.00 zł,
wtym kwota: 340,00zł dotyczy 2010 roku. natomiast kwota: 2.000,00 zł doĘczy
201 l roku

,/ nalezności z tytułu nadpłaconych faktur - 385,11 zł.
Krł,ota zobolviązati lv wysokości: 80 09B,76 zł, jaka powstała w 20l8 roku obejmuje wynagrodzenia
ztytułu zawaftych utnów zlecenie, którycli ternin płatności pl"zypada w 20i9 roku (rehabilitacja
donlorł,a pryrlvattra oraznierozliczona częśó dotacji ze środków Doradztwa Mediowego Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawje oraz Grupy RMF Sp. z o.o, Sp. K. z siedzlbą w Warszawie zgodllie z
zawaftymi umowami darowizny),

5) informacje o strukturze zrealizolyanych przychodów ze wskazaniem źródeł

l. Stowarzyszenie uzyskało w okresie od l stycznia do 3l grudnia 20l8 r. przychody statutowe
z następujących tytułów:

. wpisowego do stowarzyszenia.
składek członkowski ch.
Dotacji. darowizn,
Innych przychodów ze sprzedaży na cele statutorve/poradniki, przeprowadzone szkoletlia
itd.l,
Dofinansowali do turnusóll, rehabilitacyjnych dla uczestników i opiekunów,
Odpłatrrości uczestnikórv podczas organizowanych turnusórv,
Refundacji projektu polsko-słowackiego ze środków .,...
Dofinansowania ze środków Doradźwa Mediowego Sp. z o.o. z siedzlbą w Warszawie,
Dofitransow,ania zę środków Grupy RMF Sp. z o,o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie,
Dofinansowallie ze środków Time S.A. z siedzibą w Warszawie,
Wpłat ztytułu orzęczeń sądor.vych /nawiązki sądowe/,
i% podatku.

a

a

a

2. Struktura przychodów składa się między innymi z :

o wpisowego i składek członkowskich -
o Dofinansowania sponsorów do turnusu rehabilitacyjnego -. Dofinansowania ze środków PFRON, PCPR, MOPS turnusu rehab.-
o Dofinansowanie ze środków Fundacji POLSAT -
. wpłał za turnus rehabilitacyjny -
. wpłał zarehabi|itację domową prywatną -

6



a

a

Retirndac.ja pro.|ektu polsko-słorvackiego ze środkórv EFRR i BP -

Dof]tlatrsorvatria ze środkórv Doradztwa Mediowego
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszarł,ie -

Dofinansorvania z,e środków Crupy RMF- Sp. z o.o. Sp. K,
z siedzibą rr Warszarr ie -

Dofinansowanie z,e środków Tine S.A. z siedzibą rv Warszarvie -

o Darowizlly-
. Wpłat z 1ytułu orzeczeń sądowych /narł,iązki sądorve/ -

. l% podatku -
o Pozostałe przychody ( ,.SM.I", szkolenia, itd.)

RAZEM PRZYCHODY:

143 250,18 zł

40.000,00 zł

40.000,00 zł
20 000,00 ń

885,00 zł
4 343,ż9 zł

16 03ż,60 zł
6 885,00 zł

518ż11,47 zł

286 033,72 ń
ż5 l05,96 zł
30 363,65 zł
20 000,00 zł
4 ż40,00 zł

ll1731,65 zł
ż.445,27 zł
3194,8ż ń

57I,64 ń
64I,49 ń

Iż II9,08 zł

496 447,ż8 zł

Stowarzl,szenie realizując cele statutowe. dzięki staratriorn Zarządu otrzyrnało w 201B roku dotacje
oraz dofinatlsolł,ania do działalności podstar,vowej między innyni od:

/ FLrndacji Polsat, FLlndacji *Zdążyc z Ponlocą" wielu innych fundacji oraz Powiatorłych
Centrów Pomocy Rodzinie, Urzędórv Gnrin i Miast (dotyczy dofinansowania turnusu
rehabilitacyjrlego dla dzieci z wadą słuchu u,Darłorvie) rł,r,vysokości: 87 213.00 zl oraz
wpłat własnyclr uczestnikólv turnusu lv rł,f,sokości: 152 507,40 zl,

/ Dokollano równiez rvpłat na rehabilitację indlrvidualną pryrvatną podopiecznego
rł, rvysokości: 4 235.00 zł,

{ p oz,ostałe przychody zostały rłl,szcze gó l n i one porłyzej .

6) informacje o strukturze kosztów
1. Struktura poniesionych kosźów przedstawia się następująco :

o koszly doĘczące organizacji turnusu rehabilitacyjnego
o koszł ogólne stowarzyszenia
o Rehabilitacja z programu I LOVE RADIO - Grupa RMF
o Rehabilitacja z programu I LOVE RADIO - TIME S.A.
. Rehabilitacjiprywatnej
o koszł w ramach projektu polsko-słowackiego
o koszł zabawy Mikołajkowej
o Koszł półkolonii
o kosźy finansowe
o koszł operacyjne
o pozostałe koszł administracyjne

RAZEM PONIESIONE KOSZTY:

Wszystkie poniesione koszĘ zostaĘ udokumentowane fakturami, rachunkami, itd. oraz opłacone
w miarę posiadanych środków finansowych. Otrzymane dotacje zostŃy rozliczone zgodnie z
zawaĘmi umowami. Turnus rehabilitacyjny również został rozliczony z otrzymanych środków
dofinansowań oraz poniesionych kosźów na ich realizację.

7) inne informacje o istotnym wp}ywie na sytuację finansową organizacji

Podjęte przez Zarząd w roku 2018 r. dzińania zapewnlĘ Stowarąrszeniu dopływ środków
finansowych, utrzymanie bieżącej płynności finansowej, ponroliĘ na uruchomienie programów
rehabilitacji, zotganizowanie tumusu rehabilitacyjnego, półkolonii, zabawy karnawałowej
mikołajkowej, itd.

Y
i

l
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W dniu l tnarca 2011 r. rozpoczęliśrly realizac.|ę rnikroprojektu współfinallsowallego ze

środkólv Europejskiego Funduszu Rozlvoju Regionalnego Progranl lnterreg V-A Polska - Słowacja
2014 - 2020 zgodrlie z zawalia umową rlr INT/EK/KAR/1l1lA10046 rve rł,spółpracy ze słowackim
stowafzyszenieln ..Logosluch" rł, siedzibą r.l, Presovie.

Budzet rn ikroproj ektu zal,r,iera :

o dofinansorvatrie ze środkow IIFRR w \\,},sokości 49.994,76 IIUR;
. rvspołfirlansowanie ze środkórł, Budzetu Państwa rł, lvysokości 2,940,86 EUR
o wkład własny Storł,arzyszenia lv rł,ysokości 5.88l,75 EUR.

Na dziel'l 31.12.2018 r. łączlly koszt .iaki ponieśliśmy na realizację powyzszego projektu to

krvota: 1l173t.65 zł. Po zatrvierdzeniu 3 raportów z realizacji poszczególnych zadań projektowych
otrzylllaliśllly z\\ro1 części rłydatkórv na lączrtą krvotę: 9931.34 zł^ zatenr jest to niewielka
odzyskana kwota przez Nas. Porł,yzszy projekt był kontyluowany do 2B,02.20l 8r.

Krosno. dnia 21.02.2019 rok Podpisy zatwlerdzające:

Spor ządził : Jtrstyna Ki szka

, .,, ,,_' , ..-. i ]" . ] i_ i.l,

Xil,gń[co*.z utttŃ
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