
INFORMACJA DODATKOWA
do bilansu i rachunku zysków i strat

Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci
zWadą Słuchu w Krośnie

na dzień 31 grudnia ż019 r.

lnftlrmacja sprlrzqclzonu zo,slała na pcldslctll,ie u,rla|l,): o rachmkolyo,ści Z dnia 11 liPCa 2014 r.

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

I^,FŻRMACJE qGÓLNE

I. Nazu.a organizacji, sicdziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer
rve rł,łaścirvym rejestrze sądowym albo ewidencji.

1. Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu działa na podstawie ustarvy Prarvo
o Irundac.jach i Stolł,arzyszeniaclr i z tego tytułu posiada osobor,ł,ość prawą, Terenem działalności
Stor.varzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla rł,łaściwości realizowania celów
społecznych i gospodarczyclr StowarzyszeIlie moze prorvadzió działalność poza granicanri

Rzeczl,pospolitej Polskiej. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się rv Krośnie przy ul. Korczyliskiej 57.

Storł,arzl,szellie rvpisane jest do Kra.iowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładórv Opieki Zdrowotnej
pod numerenr KRS 0000l89778

2. Stowarzyszenie porł,ołane zostało do realizacji zadań określonych lv Statucie.

3. Stolvarzyszenic reprezentuje Zarząd, którego skład przedstawiał się następu_iąco :

- Krzysztof Piotr - Prezes Zarządu

- Głowitiska Marzena - Prezes ds. merytorycznych

- Rzeźnikiervicz Renata - skarbnik

- Kilar JaIrusz- sekretarz

- Jarosz Parveł - członek zarządu

Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprarvr-tje Rada Nadzorcza w składzie :

- Grazyna Szkaradek
- Bierikowska Katarzyna
- Mrórvka - Nowotnik Grazyna

oraz Walne Zgrornadzellie Członków. _ 
i

II. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieciz Wadą Słuchu w Krośnie zostało założotlę w l992 roku

rv Krośnie przez grupę rodzicórv dzięci z lł,adą słuchu, które nie miały żadnej szansy na rozwój
rv rodzinnym rnieście ani w najblizszej okolicy.



Wychodząc naprzeciu" t1.,rl problelllolll. z roktl lla rtlk SttllrarzrszeIlie
clrgatlizu.jąc rózne lorlny pomocy dla dzieci i roclzicorr ,

srvoją działalność

III. Wskazan ic okr€su obj ętego sprarvozdanienr fi na nso*,l,nr.

] . Sprarvozdanie flnanso,uve Stowarzyszcnia, przedstalr ia sr tuacje t-inansorr,ą działalności statutowej
za rok oblotor,vy 01.0l - 31.12.2019 r. Celenl tego spra\\ozdania _iest plzedstatriellie sltuacji
fi llallsorł cj Sttlrr arzyszellia.

IV. Wskazanie zastosotł,anych zasad rachunko$,ości przelridzianl,ch tlla jednostek mikro
z wyszczególnierriem ł.ybranych up roszczeń.

l. Rokienr obrotorvynr prz1,|ę§m dla Storł,arzl,szettia jest okles od 0l st1,,cznia do 31 grudnia.
2. Sprau,ozdanie f'inansorł,e zostało sporządzotle zgodnie z \\},Illogallli trslarr1 o rachulrkorł,ości

oboll,iązu j ącynr i j ednostki kontyn uLrj ące działa lność.
3. Rachunek zl,sków i strat sporządzony,został u, układzie porównar.vczynr.
4. Zdarzenia gospodarcze zostałl,ujęte zgodnie z ich treścią ekonomicztlą rv dzienniku izapisane

na odpowiednich kontach księgor.ł,ych.
5. Wynik fitransorły Stor,varzyszenia obejrltlie wszystkie osiągnięte przychody i poniesione kosz§

lv roku ob.o1olriyrrr 2019 r.

6. Przyjęte na rok 2019 zasady rachunkowości dla Stowarzyszenie zostaĘ wykorzystane
i zastosowane w praktyce.

V. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przł zalożeniu
kontynuou,ania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
ora.z czy nie istnieją okoliczności rvskazujące na zagrożenie konĘnuowania
przez nią działalności.

Sprawozdania fillansor,ve zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
przez StowarzyszeIlie rł, dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją zadne okoliczności
wskazuj ące na zagr ożeni e zl ikwi dow ani a przez Stowarzyszen ie dzi ałal no śc i.

vI. Omówienie prryjętych zasad (poliĘki)
i pasyrvów (także amońyzacji), pomiaru
sprawozdania finansowego w zakresie,
wyboru.

rachunkowości, w Ęm metod ł\Tceny akĘwów
wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

polityka Rachunkowości slowarz5,szenia Rodzicórv i przyjaciół Dzieci z wadą słuchu rv krośnie
oborviązuje od dnia 01 .0l .2009 rokLr.

Celenr prowadzenia rachunkowości jest r,vierne i rzetelne przedstawienic sytuacj i nrajątkorvej
i finansowej powl,zszej instytucji.

Ustalone zosta§ następLljące techniki dokunrentowania zapisów księgorvych:
l . Rokiem ob.o1olłiylTl jest okres roku budzetowego, czyli rok kalendarzowy od l stycznia

do 3l grudnia.
2. Okresem sprarvozdawczym - rozliczelrior.r,yn jest kolejno: nriesiąc, kwartłł, półrocze i rok.
3. Księgi raclrunkolve pror.vadzi się w języktr polskim.
4. Podstarvę zapisów rł, księgaclr rachuIrkorvych stanorvią dowody księgowe stwierdzające

dokonanie operacji gospodarczej, zwalle dowodami zródłowyrri. Zapisy zdarzeń gospodarczycll
w księgach rachunkorłych u.imu.ie się clrronologicznie.
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5. Wl,kazatle rv księgach rachutrkorł,ych lra dzień icIl zaIllklliecia stany aktywórł,ipas},rr,órr,.
L1.1nuje się lv tej salnej lvl,sokości lv bilansie otwarcia l]a5tcl]llego roktt obrachunkorvego.

6. Księgi rachutlkou,e prorvadzi się techniką kotllputeI,tlrri] prz) Lrżvciu progranlu MS OfTlce
(Word, Excel) lLrb odpor.vie dnio przez zakLrpiony progralll 1lrlarlsorvo-księgorv1,,.

1. Księgi raclrutlkolł,e obeimLrią zbiory zapisór,v księa,oiir ch. obrcltólv i sald. które t\\,orzą:
. Księga głólvna (konla syIltetl,cztle) pror,vadzolla.jest \\,sposób grvaranlujący zasadę

podrł,ó_illego zapisu. zasadę systemat.v-cztlego i cIlroIlologicznego rejestrowania zdarzęń
gospodarczych, porviązania dokonywatlych rł, nie_j zapisórv zzapisami w dzienniku.

. Księgi pot-l-toc1-1icze (elvidencja atta|itl,czIla)" statlorvią zapisy uszczegóławiające
dla rł,ybranych kont księgi głórł,ne.i. Zapisy lra koll1acll anality,cztlyclr dokonyrvane są zgodnie
z. z,asadą zapisLt powtarzanego. Ich lbrna dostosorv_r,rr alla jest za kazdynl razeln
do przedrniotu ervidencji korlta głóu,nego,

o zestawienia obrotórv i sald księgi głór,vnej i ksiąg poIltoctticzyclr. sporządza się na koniec
kazdego niesiąca, zarl,iera ollo sylrrboIe i nazlvv kont. salda kont na dzień otwarcia ksiąg
rachutlkolvych. obroty za okres sprawozdarł,czy i tlarastająco od początku roku oraz salda
na koniec okresu sprarł,ozdar.vczego, sumę saId na dzieri otrvarcia ksiąg rachunkowych,
obrotór,v za okres sprawozdar,vczy i narastająco od początku roku oraz na koniec okresu
spralvozdau,czego. Obroty ,,Zestau,ietria obrotórv i sald księgi głównej" są zgodne z obrotami
dziennika.

o Dzienniki, prowadzone są w sposób następujący: zdarz-enia,jakie nastąpiły w danynl okresie
spralvozdau,czyIn ujlno\Ąlalle są w niln chrorrologicznie, zapisy są kolejno numerowane
lv okresie roku/nriesiąca, co pozwala na iclr jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi
i zatr,vierdzotlymi dolvodami księgowylni, jego obroty są zgodne z obrotanli zestawienia
obrotór.v i sald kont księgi głównej.

B, Zapisy rv księgach rachunkor.l,ych dokonuje się na podstarvie dowodów księgorvych:
o Zewnętrznych - faktury VAT, noty księgowe, listy płac, wyciąg bankorvy;
o wewnętrznych dowodów pk (polecerlie księgorł,ania), przygotowanie dokumentów

do księgorł,ania polega na ich gruporvaniu, sprawdzalliu pod względem merytorycznym,
fornlalno-rachunkowynr i dekretowani u,

9. Każdy dolvód księgow1, powinien odzwierciedlac rzeczl,wis§ przebieg operacji gospodarczej
wolny od błędów .u.nunk6rł,ych.

l0. Konta synte§,czne i konta analityczne zaclrowują nieznietlne oznaczenie rv jednostce.

l l . Księgi rachunkor,ve prowadzi się na bieząco i rzetelnie. właścirvie kwalifikując dowody księgowe
rv odniesieniu do zakładowego planu kont.

12. Rozliczenie i grupowanie kosztów następqje na kontaclr księgolvych zespołu 5 z zachowaniem
zgod no ści wyd atków z zatw ięr dzonym budzetenl proj ektu.

13. Wydatki ponoszone przez Stowarzyszenie muszą być realizowalle w sposób celowy ioszczędny,
w rvysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązari.

14. Korygor.vanie zapisów następuje lla podstawie dokunlentu korygującego zewnętrznego
lub dowodu lvewnętrznego PK - polecenie księgowania, Poprawiallie zapisów w księgach
rachunkowych nalezy dokonyrvać poprzez korektę zapisow Lrjemnych (tzw. storno czerwone)
tla tycll sanrl,ch stronach kont, lla których wystąpił błędny zapis. Zapewni to prawidłową
wysokośó obrotów i czyte|nośó zapisórv księgowych.

15. Błędy w dorvodach r,vewnętrznych rlogą być poprarviarle przez skreślenie błędnej treści lub
kwoty z utrzymaniem czytelności błędnego zapistt i wpisallie poprawnej treści.
Za niedopuszczalne uznaje się dokonywanie w dowodach księgowych zamazati, przeróbek
1ub poprarviania pojedynczych liter lub cyfr.

16. Plan kont rnoze być uzupełniony, lv miarę potrzeby, o właściwe konta planu,kont jednostki.
11 . Progranl konlputerowy ullozlirł,ia sporządzanie wydrukórv przedstawiających przebieg

zaksięgor,vanych operacji na poszczególnych korrtaclr z podaniem kont przeciwstarvnych.
l B. Kopie bezpieczeristwa sporządza się na dysku twardym.
19. Listy płac sporządzane są odrębrlie dla pracorvników etatowych, zleceniobiorców jak

i pracowników projektu, na podstawie przedłozonych rachunków osób i ilości przeprorvadzonych



za_jęc, pfzepfacowallych godzin. 1,1,,ykonallrch ttsłLts lclliełal rł, dalrylll nliesiącu sprarł,dzone
pod rvzględelll lllef},tofyczlly1,1,1 przez upo\\iłztliolla osobę lL,rb Prezesa ds. nlerytorl,czIl1,ch.

20. PIan l<ont opisanv jest iv załączlliku Ilr 2 do Uchrialr, Zarządu dcrt. lvprorł,adzenia
rachunkorvości.

2l . Zasady obiegu, kontroli i archilvizacj i dokunlentólv flllansowo - księgorvych opisatle
są rv załączniku llr 3 do w/rł, Uclrrł,ały Zarządu.

METODY WYCBNY AKTYWÓW I PASYWOW
ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I. Wycelly aktyrvów i pasyrvórv dokonuje się nie rzadz,iej niż rla dzieli bilansowy zgodnie
z z,asadarni określorll.rni lv uslawie o raclrutlkorł,ości. z uwzględll ienieln następLr jącl,ch

szczególny,ch zasad:
a) przeszacorvatlia u,artości aktywórł, i pasywów dewizor.vych dokonuje się rvedług

biezących kursów rł,alutowych nie później niżna korriec krvańału,
b) nalezności i zobolł,iązania w rł,alutach obcych qlycenia się rł,edług biezących kursórł,

rvalutouych.
c) do środków trwałych zalicza się takze środki trlvałe otrzymane nieodpłatnie,
d) środki te otrzynrane nieodpłatnie na podstawie decyzJi, pisrna rvłaściwego organu wycenia

się lv rł,aftości określonej iv tej decyzji.
e) środki trwałe oraz waftości nienralerialne i prawne ulnarza się i amoftyzuje poprzez

spisanie \Ą/ cięzar funduszu jednostki. przy zastosorł,alliu stawek określonych rv przepisach
o podatku dochodowym od osób pralvnych,

0 umorzeniu w pełnej wartości poprzez spisanie w kosz§ w miesiącu przyjęcia
ich do uzywania podlegają (gdy wartość nlieści się w przedziale 200zl - 3500zł):

1) ksiązki i irrrre zbiory biblioteczne,
2) środki dydaktyczne,
3) meble i dywany,
4) inlvetrlarz zywy,
5) pozostałe środki trwałe (r,vyposazenie) oraz wartości niematerialne i prawne

o waftości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatkLr
dochodowyrn od osób prarłnych, dla których odpisy anrońyzacyjne są uzna\va|]e
za koszt uzyskania przychodLl rv l00 oń icll rvartości w momencie oddania
do u4,wania,

g) wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe
podlegają aktualizacji wyceny zgodrrie z zasadami określorlymi w odrębnych przepisach,
a rvyliki aktualizacji są odnoszot-le na fundusz jednostki,

h) ulllorzenie i amortyzacja środków trrł,ałych oraz wańości niematerialnych i prawnych
dokonylvana jest jednorazowo \v lllolnencie prz5jęcia do uzytkowarria (powyźej krvoty
3 5 00zł).

II. Wynik finansowy jednostki ustala się na korrcie 860.
W końcu roku budzetowego na stronie Wn ujrnuje się sunlę:

o poniesiorryclr kosztów w kclrespondencji z kontami zespołu 5,
. obowiązujących zrnniejszeti zysku lub zrł,iększeń strat z tytułu podziałLr wyniku

fitranso,w,ego w korespondencji z kontell 7..,
r kosztów operacji finansorvych w korespondencji z kontenl 7....
o pozostałych kosztórv i przychodów rv korespondetrcji z kontenr 7... (także dotacje

przekazane na irrwestycje lub bieżącą działalnośó jednostki), r i

Na stronie Ma ujmuje się sumę:
. uzyskanych przychodów w koresponden c_ii z poszczególnynri kontanri zespołu 7 ,

. dotacji idofinansowali wpłyrvających tta wynik finansorł,y w korespondencji,
o amoĄzacji

Saldo kota 860 rvyraza na koniec roku obrotor.vego wynik finansor.vy jednostki:

r
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saldo \Ą/rl strate lletto.
saldo Ma zysk netto.

Saldo przenoszonejest w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto B00.

INFORMACJE aZUPE ŁNIAJACE DO B ILANS a

1) l.rwota wszelkich zobowiązań finansowych, w Ęm z Ętułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych
w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;
wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych
lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Na 3l grudnia 2019 roku Stowarzyszenie nie zaciągnęło żadnych gwarancji, poręczeń, ani innych
zobowiąvańzwtązanychzdztała|nościąstatutową.

2) lcwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących,
zarządzaiących i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz
wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonycho a także zobowiązań zaciągnięĘch
W iCh imieniu Ęrtułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoĘ
ogółem dla każdej kategoriio

Nie doĘczy.

3) o udziałach (akcjach) własnycho w Ęm:
a) przycryna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowymo
b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbyĘch w roku obrotowym udziałów (akcji),

a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału
podstawowego, którą te udziaĘ (akcje) reprezentują,

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowańość Ęch udziałów (akcji),
d) Iiczba i wańość nominalna lub, w razie braku wańości nominalnej, wańość księgowa

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

Nie dotycry.

4) uzupełniające dane o akĘłvach i pasywach

Bilans.

l. Wafiości nienlaterialIre i prarvne.

2, Środki trwałe

Storvarzyszenie posiada następujące środki trrł,ałe :
. grLlnty
. urządzenialechniczne
. wyposazenie zakupione ze środkórv urlijnych
. środki trwałe w budowie

3. Nalezrrości długoternrinowe
4. Nalezności krótkoterminowe od kontrahentów
5. Ilri,vestycje krótkoterminowe:

o środki pienięzrre w kasie

0^00 zł

143.362.96 zł

84.056.9'7 zł
0,00 zł
0,00 zł

59.305,99 zl

0.00 zł
2.859.00 zł

208 581.19 zł
224.1l zł

i:
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o środki pieniężne rv drodze
o środki pienięzne na rachunkach ballkolir ch

Suma aktylva

l. Kapitał podsta\vowy

2. Kallital z aktualizacji rłyceIl_r

3 . Wyn ik z dz,iałalrlości lslrata l

4. Zobow,iązatlia krótkoterminorł,e

5. Rozl iczell ia n iędzyokresor,ve

Suma Dasl.rł,a

Kr.vota nalezności lv wysokości: 2 859,00 zł, jaka powstała w 2019 roku obejmuje:
o Ilalezności krótkotermitrowe -2.859.00 z1:

2. Struktura przychodów składa się między intlylni z : ' i

o wpisowego i składek czjonkolvskich -

. Dofinansowania sponsorów do turllusu rehabilitacl,jnego -

. Dofinatrsowania ze środków PFRON, PCPR, MOPS turltust-t relrab.-
o Dofinansowania ze środków Fundacji -
. Wpłaty za turnus rehabilitacyjny (Darłolvo, Niechorze 255 543,00 zl,

354 803.75 zł

,/ zaległości z tytułu nawiązek sądo*ych zgodnie z lvyrokami - kwota: 2.340,00 zł.
u,tyln kwota: 340.00zł dotyczy 20l0 roku, natomiast klvota: 2.000,00 zł dotyczy
20 l l roku,

,/ należności z tytułu nadpłaconych faktur 519,00 zł.
Kr,vota zoborł,iązali w wysokości: 96 110,40 zł obejmuje rł,ynagrodzenie ztytułu zawafiyclr unlów
zlecenie , których ternlin płatności przypada rv 2020 roku (rehabilitacja dolnorł,a - prywatna).
niezapłacone faktLrry kontrahentonl rł,2019 roku. jak rórvnież nierozliczo1,1e części dotacji.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze tl,skazaniem źródeł

1. Storvarzyszenie uzyskało w okresie od l styczllia do 3lgrLldnia 2019 r. przychody statutowe
z następu.iących tytułów:

. wpisowego do stowarzyszenia,
o składekczłonkowskich.
o Dotac.i i. darowizll.
o Innych przychodów ze sprzedaży tla cele statutou,e/poradniki, przeprowadzonę szkolenia

itd.l,
o Dofinansowań do turltusów rehabilitacyjnych dla uczestników i opiekunów,
o odpłatności uczestników podczas organizowanych turnusórł,,
o Refundacji projektu polsko-słowackiego ze środkórł, E,FRR i BP,
o Dofilransowania ze środkórv Doradztwa Mediorł,ego Sp. z o.o. z siedzlbą w Warszalvie,
. Dofinansowania ze środków Grupy RMF Sp. z o.o. Sp, K. z siedzibą lv Warszawie.
. Wpłat z tytułu orzęczęń sądowyclr /nawiązki sądolve/,
o 10ń podatku,
o odsetek bankorvych orazróżnic kursowych,
o Róznic kursowvcll

271 064^]8 zł

0,00 zł

18 311 .43 zł

961l0,40 zł

0,00 zł

4110,00 ń
3 055,00 zł

98 646,00 zł
66 62],00 zł

6

2 416.66 zł
205 940.42 z1



Stotł,arz),szenie realizując cele statutou,e, dzięki staraniot-1-1 Zarządu otrzynlało w 2019 roku dotacje
oraz dofinansowania do działalności podstarł,owej między innymi od:

/ Fundacji Polsat, Fundacji ".Zdążyć z Potnocą" wielu innych fundacji oraz Powiatowych
Centrów Ponlocy Rodzinie" Urzędów Gmin i Miast (dotyczy dofinansorvatlia turnusu
reliabilitacyjnego dla dzieci z wadą słuclru rv Darłowie i Niechorzu) w r,łysokości:
165 273.00 zł oraz r,vpłat u,łasnych uczestnikórł,turnusu w lvysokości: 255 543,00 zł,

/ Pozostałe prz,v,ch ody zostały rł,yszczegó l ll i one powyzej .

Warszarła ] 700.00 zł" Nolvy ł-upkóu,- 2 550"00 zł)
Wpłaty za rchabi iitację donlorvą pryrvatną. dofi nallsorvaIlie
ze środkori FLrllclacj i Polsat -

o Dofillallsolrallia ze środkólł, Doradztlł,a Mediorvego
Sp. z o.o. z sieclzibą lv Warszawie -

. DofiIlalrsouatria ze środkórv Time S.A. z siedzibą rv Warszawie
. Dofitlallsorrania ze środkór,i,,Grupy RMF Sp. z o.o. Sp. K.

z >iedzibl rr \\ arszarł ie -

o Darou izll},-
. \\'płat z tvtułu orzeczeń sądorvych /nawiązki sądorve/ -
. l9'o podatku -
. Prz}chody fiIlaIlsorve -

o Pozostałe przychody ( .,SMJ" - 5 700,00 zł. szkolenia - l0 525,00 zł)

RAZEM PRZYCHODY:

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

o Koszty dotyczące organizacji tttrtlustl rehabilitacyjnego w Warszawie
o Koszty dotyczące organizacji ttlrllusu lv Darłor,vie iNiechorzu
. kosz§ ogólne stowarzyszenia
. Rehabilitacjazprogramu I LOVE RADIO
. Rehabililacji prywalnej
r koszł zabawy Mikołajkowej
o Koszty organizacji obozu letniego * 5gllryln Łupkowie
o Koszty wydania IV * 500 szt poradrlika .,Słuchanr, mówię, jestem" (progranr

60 kroków do oceny i terapii dzięci z wadą słuchu", skład i łamanie
(poprawki do wydania IlI)

mówię, jestem" wraz z płlrtą CD
o koszł finansowe
o pozostałe koszł administracyjne

RAZEM PONIESIONE KOSZTY:

260193^00 z,ł

l0 390.00 zł

40.000.00 zł
20 000.00 zł

B0.000.00 zl
840,00 zł

3 708.00 zł
14.116.30 z"ł

4 958.54 zł
16 225,00 z,ł

623 528,84 zl

25 143,]9 zł
464 535,63 zl

11 625,13 zł
5 l 800,00 zł
12 290.00 zł
2.071.58 zł

20 50'7.97 zł

8 785,50 zł

10 000,00 zł
5 951,17 ń

I8 546,87 ń

641900"27 zł

o koszty przeprorvadzonych szkoleIi i konferencji nt. ,,Dziecko
z niedokształceniem mowy o typie afazji rv szkole", ,,Rehabilitacj a zaburzeń
głosu", ,,Uczę dziecko z dyslekcją" 10 636,63 zł

o Koszty udzielenia odpłatnej 1 1ię1l,yłączrlej licenc.ii na wydanie poprawionycll
materiałór.v terapeutycztlych dla rodzicórv i dzieci z wadą słuchu ,,Słucham,

'i

Wszystkie poniesione koszty zostały udokunrentorvane fakturanli, rachunkanli, itd. oraz opłacone
w nliarę posiadanyclr środków finansorvych. Otrzynlane dotacje zostĄ rozliczone zgodnie z
zalł,aĄnli umowanli. TurIlus rehabilitacyjny równiez zostal rozliczony z otrzytnal,tych środkórv
dofinansowań oraz poniesiollych kosztów na iclr realizację,

7



./

,/

7) inne infbrnrac.ie o istotnym rł,pły.vie na s_vtuac.ję finansorvą tlrganizacji

podjętc przez Zarząc] rv roktt 20l9 r. działania zapewniły Stowarzyszelliu dopłl'rł'Środkóll'
finatlsorvyc,h_ utrz)iIIallie bieżącej pł1,1lnclści finansorvej, pozu,oliĄ l]a urucllonrienie prograInór,l

rehabilitacji, zorgallizowanie turnusu rehabilitacy,jllego. obozu letniego. zabalvy karnarvałorł'ej -
mikołajkorvej, itd.

Krosno, dnia rok

Sporządził:

Podpisy zatwierdzaj ące :

hW, byńLw,,s{."ł

8



Sprawozdanie finansowe dla jednostek 
^iyĘ5lrir''-;x',3u 

1:;l;r13:"'i ,l' ł":;ł3ę§ą §fffrńu
Bilans 

"rorrrflL#fifCiił,.,.łli,i 
riiJ rr .l,i}i:," ,},,: ł;,3 Krosno

na dzień st gruani#ffir§8ńlt/ l } l ;, ł,i[,i,Ji.;i,ł ,3 ,"ij18082E

stowarzyszenie RodzicóW j Przyjaciół Dzieci z Wadą słuchU

ul, Korczyńska 57 p,326,38-400 Krosno

KRs 0000,1 89778

ę, §fł.slł,atrł"}§rs.Ęie Rodziców

Wiersz AKTYWA ,§tań,łr*óńiec
1 2 roku poprzedniego roku biezącego
A Aktywa trwałe 143 362,96 143 362,96

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

ll

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym
środkitrwałe 84 056,97 84 056,97

lll Nalezności długoterminowe* 0,00 0,00
lV nwestycje długoterm inowe" 59 305,99 59 305,99

ulugolerm lnowe rozllczen la
międzyokresowe* 0,00 0,00

B Aktywa obrotowe 213 800,58 2,11440,79

I

lapasy rzeczowych aKtyWoW
obrotowych 0,00 0,00

ll Nalezności krotkoterminowe 2 725,11 2 859,00
lll l nwestycje krótkoterminowe 211 075,47 208 581,79
1. Srodki pienięzne* 211 075,41 20B 5B1,79
2. l nne inwestycje krotkoterm i nowe* 0,00 0,00

lV
krotkotermlnowe rozl lczen la
międzvokresowe" 0,00 0,00

Aktywa razem 357 163,54 354 803,75

Wiersz PAsYWA
1 2 roku poprzednieqo roku bieżącego
A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 277 064,78 258 693,35

I Kapitał (fundusz) podstawowy 255 300,59 277 064,78

ll

Kapltał (tundUSz) z aKIualzaql
wyceny* 0,00 0,00

Ill

Nalezne Wpłaty na kapitał
podstawowy (wielkośc ujemna) 0,00 0,00

lV
vvynlk Tlnansowy netto za rok
cbrotowy* 21764,19 -18 371,43
//ynik finansowy z lat ubiegłych* 0,00 0,00

B
4o§owlązan la I rezerwy na
zobowiązania 80 098,76 96 1 10,40

I

zobowlązan la z tytułu kredytow i

pożyczek 0,00 0,00
ll Rezenły na zobowiązania 0,00 0,00
lll lnne zobowiązania" 80 098,76 96 1 10,40

lV Rozliczen ia m iędzyokresowe* 0,00 0,00

, ,]L.,], , ,F§§Y,Wa,raŻ€ń...= , ,:,::.,: ll 357 163,54 354 803,75
oznaczone * to pola nieobowiązkowe, dodawane jeś r dot jednostki Jeśli dane zagadnienie nie dotyczy jednostkl nalezy pole tym Właśc]Wą

nUmerację W kolumnle W]ersż

Data sporządzenia Podpisy
26.02.2020 r.

us!nąc Zachowując
1

/fuńt"rćę_
łry f}ł

la^^b.^-

r}\t{,-,'"'*9/



,ł-TqĄ\ Stowarzyszenie Rodzicówl-\2/

ńfiaciół Dzieci z Wadą Sluchu
stowafzyszenie RodZicóW i Przyjacioł Dzieci ż Wadą słuchu ul. Korczyńska 57 p.326, 38_400 Krosno
ul. Korczyńska 57 p.326,38-400 Krosno NlP 68411 21515, REGON 370180828
KRs 00001 89778

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.20't 9 roku do 31,12.2019 roku

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących
działalności gospodarczej

Data sporządzenia,. 24.02.2020 r. Podois

l,ry rry'1r;*(,I-,,,

r}łŃ;r*'o--

l :]]:]:]:

YozyG]a
Kwota za i.6k
popżedni':'

,Kwota za::rok
'Uieżąc! ]

1 2 3 4

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

5,18 21,1,47 618 570,3c

l. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 518 2l l,41 6l 8 570.3t

1 Przychody z nieodpłatnej działalności pozytku publicznego 332 000,07 133 359,3c

2.
Przychody z odpłatnej działalności pozytku publicznego, w tym
zmiana stanu produktów (zwiększenie - wańość dodatnia,
zmniejszenie - wańośc ujemna)

186 211,4C 485 211,0C

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 495 805,79 635 949,1c

I Kosztv działalności pożytku publiczneqo 495 805,7§ 635 949,1c

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 208 494.8: 67 455,43

a) Ąmońyzacja 0,0[ 0,0C

b) Zużycie materiałów i energii |2 62l ,3:
,7 

021,1

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 11488,03 25 406,5C

d) Pozostałe koszty 124 385,4i 35 021^18

2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 287 3l0,9( 568 493,6-1

a) Ąmońyzacja 0,0( 0,0C

b) Zużycie materiałów i energii 19 519,61 40 749,51

wvnaqrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 32 015.0( 9l713.4,j

d) Pozostałe koszty 235 116.3: 436 030,63

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

0,0( 4 958,54

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wańości aktywów 641,49 5 951,17

E. Wynik finansowy netto ogółem 21 764,19 -18 37,1,43

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

ll. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wańość ujemna) 21 764,09 -,l8 371,43

hW hna$q

Wyszczególnienie

c)


