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i rachunku zysków i strat
Stowarzyszenia Rodziców i P rzyjaciół Dzieci

zWadą Słuchu w Krośnie
na dzień 31 grudnia ż020 r.

Infłrntuc:ju,sporzqclzollu zo,slała na pod,srav,ie tł,stulr1, tl ruchttnkov,o,ści Z dnia 11 lipca 2014 r.

ozmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r., poz, 1100), ktora weszła w życie
zdniem 5 wneśnia 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 pozn, 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 aft. 3 ust. 1a pkt. 1 i 2 ww. ustawy.

INFŻRMACJE )GÓLI,{E

t. Nazrva organizacji, siedziba i adres allro miejsce zamieszkania i adres oraz numer
rvc rllaścirvym rejestrze sądorvym albo ewidencji.

1. stou,arzyszenia Rodziców i przyjaciół Dzieci zwadą słuchu działa na podstawie ustarły prawo

o FLlrldacjach i Stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowośó prarł,ą. Terenem działalności
Stori arzr,,szetlia .|est obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwości realizowania celów
spolecznl cIl i gospodarczych Stowarzyszetlie l-noże prowadzić działalność poza granicami
Rzeczl,pospolite-i Polskie.i. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Krośnie przy u|. Korczyliskie.i 57,

stolł,arzyszepię 1rypisatle jest do krajorvego Rejestru sądowego Rejestru stowarzyszeń, Innyclr
Organizac.|i Społecznych i Zawodo\Ąych, Fundacji i Publicznych Zakładolł, Opieki Zdror.votnej

pod nurnerem KRS 0000l89778

2. Stowarzyszettie powołane zostało do realizacji zadań określonych w Statucie.

3. Stotvarzvszelrie reprezelrtule Zarząd, którego skład przedstawiał się następująco :

- Krzysztof Piotr Prezes Zarządu

- Głorł,itiska Marzena - Prezes ds. merytorycznych

- Rzeźrrikierł,icz Renata - skarbnik

- Kilar Janusz- sekretarz

- Antla Sobaś - Bodzioch- członek zarządu

Nadzór nad działalnością Slowarzyszenia sprawuje Rada Nadzorcza w składzie :

- Szkaradek Crażyna
- Bielikorł,ska Katarzyna
- Wojtorł,icz - Srvidrak Ervelina

oraz Walne Zgromadzetlie Człorlkórv. . i

II. Wskazanie czasu tnvania dzialalności jcdnostki, jeżeli jest ograniczony.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu rv Krośnie zostało zalożone w 1992 roku
w Krośnie przez glupę rodziców dzieci z rvadą słuchu, które nie nriały zadnej szallsy na rozlvój
u, rodzi t-lllyln ln ieśc i e an i rł, na_i bl iższej oko l i cy.



Wvchodząc naprzeciu,tynl problel1-1olll. z t,oku lla rtlk Storralz_rszcllic I,tlzrri.jlt srvo.ja działaltlośc
orgaIlizuiąc rózllc 1ornly,poll,Ioc)l dla dzicci i rodzicolv.

ill. Wskazanie okresu objętego spra\l,ozdaniem linansorll,nr.

l . Sprarvozdanie fitlallsorłe Stclrł,arzysze nia. przcdstar,via sl,tuac_ję f'iIlittlsolr ą działalności statutorvej

za rok obI,otolr,rl 01,0l - 31,12.2020 r. Celelll tego spralrozdania _jest przedstarł,ieIlic syttracji

l'illallsorr e.i Storr urz; szcllia.

IV. Wskazanie zastosowanyclr zasad rachunkowości przcrvidzianych dla jetlnostek mikro
z rł,yszczegó|nieniem wybranych uproszczeń.

l. Rokienl obrolou,1,,nr przl,ję§nl c]la Slowarzyszenia jcst okres od 0l styczrlia do 3l grudnia.

2. Spralvozdanie 1lllatlsou,e zosta]o sporządzone zgodrlie z \\_\lllogalTi ustaur o raclruIrkolroŚci

obowiązu.j ącynr i .i ednostk i korl§,n Lruj ące działa I ność.

3. Raclrurlek zl,skórv i strat sporządzony został lł, układzie porórvtlawczylrt.

4. Zdarzenia gospodarcze zostały ujęte zgodnie z ich treścią ekonorl1iczną rł,dziennikLr izapisalle
na odpowiednich kontach księgorvych.

5. Wynik fllransowl, Storvarzlrszenia obejmuje rvszystkie osiągnięte przychody,, i poIliesiotie ktlsztr

w roku obrotow,v.,lll 2020 r.

6. Przyjęte lla rok 2020 zasady, rachunkorvości dla Stor,varzvszen ie zostałr \\ \ k()rz\ stal]e

i zastosorvatlę 11, praktyce.

V. Wskazanie , czy spran ozdanie finansowe zostalo sporządzone prz}' zalożeniu
kontynuorł,ania działalności przez jednostkę w dającej się przervidzieć przyszłości
oraz czy nic istnieją okoliczności wskazujące na zagrożcnie kont.vnuorvania
pr zez nią dzi ałalności.

Sprarvozdania flIlansoll,e zoslał_v sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
przez Stowarzyszenie iv dającej się przer,vidzieć przyszłości oraz nie istnieją zadne okoliczności
rł,skazuj ące na zagrozell i e zl ikrv idorł, ania przez storvarzyszen ie dzi ałal no śc i.

Omówienie prryjęĘch zasad (poliĘki) rachunkowości, w tym metod wyceny ak§nvów
i pasl.rvów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru.

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Polit),}in Raclrunkou,ości Storvarzyszenia Rodziców i

obowiązuje od dnia 01,01.2009 roku.

Celenl prolvadzenia raclrunkowości jest rvierlre i

i fi nansowej powyższej instytucji.

Przyjacioł Dzieci z Wadą Słuchu lv Krośnie

rzetelne przedstawienie sytuacji nrajątkowej

Ustalone zostały llastępujące techniki dokunrentorł,ania zapisów księgowych:

l. Rokieni obroto$/yIn jest okres roku budzetowego, czyli rok kalendarzowy od i stycznia

vI.

\9

do 31 grudnia.
2. Okresetn sprarvozdarvczylll - rozliczeniowyl jest kolejno: nliesiąc, krvańał, półrocze i rok.

3. Księgi rachunkorve prowadzi się rł, języku polskim.
4. Podstarvę zapisórł, lł, księgach rachunkou,ych stanowią dorvody księgowe stlvierdzające

dokonanie operac.ji gospodarczej, zwalle dowodami źródłorvymi. Zapisy zdarzęń gospodarczl'clr

lv księgach rachullkorvych Lrjmuje się chronologicznie.

ż
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Wykazatle u, księgach raclrutlkorrvcIl llti clzic-ri ich zanlkllięcia stany aklvu,§ly j pą5lilli{ly.
Lljnuje się rł,te_j sarne,j rv),59kości ił bilarlsie otriarcia llastępnego roku obrachtrllkorvego.
Księgi rachlttrkorł,e prclu,adzi się techllika korll1luterorvą pr7_\ ttzvcitt progralllLl MS Otl]ce

(Word, Excel) lub odpor,viedllio przez zaktlpiotll progralll finatrsowo-księgorv1,.
Księgi rachunkowe obejmuią zbior1, zapisóu ksiegclu,vch. obrotów isald, które t\\,orzą:

. księga głóu,na (konta syntety,czne) prou,adzorla jest w sposób grvaratltuiącv zasadę

podrvójnego zapisLt. zasadę s;-stetllat_r,cztlego i chronolclgicznego rejestrolvania z,darzeń

gospodarczych. porviązania dokollylł,an1,,ch u, lliej zapisów zzapisal,ni w dzienniku.
. Księgi polllocllicze (elł,idenc_ja aIlaliq,czrla). stanorvią zapisy uszczegółarviające

cllarvybran5,ch kont księgi głórł,llej. Zapis5,na koIllach analityczllych dokonywane są zgodnie
zzasadą zapisu powlarzancgo. Ich fornla dostosorvylvana jest za kazdynl ra7,ęlTl

do przednliotu er,i,idenc.ii konta głór.l,nego,

o zestarł,iellia obrotórv i sald księgi głóu,nej i ksiąg pomoctticzych, sporządza się lra koniec

kazdego miesiąca. zarviera ono synrbole i nazrł,y kont. salda kont na dzieli otwarcia ksiąg
rachunkolvl,ch. obroty za okrcs sprarvozdar.vcz)l 1 ,-,u.ur'ająco od początku roku oraz siilda

na koniec okrestl spralvozdarvczego. sumę sald na dzieti otwarcia ksiąg rachunkorł'l'ch,
obrotóu, za okres sprawozdarł,czy i narastająco od początku roku oraz na koniec okresu

sprawozda,ivczego. Obroty ..Zestalviellia obrotórv i sa|d księgi głównej" są zgodne z obrotami

dziennika.
o Dzięnniki, prolvadzone są rv sposób następujący,. zdarzenia,jakie nastąpiły w danyrn okresie

sprarvozdarł,czym ujmowalle są rv ninr chronologiczrrie, zapisy są kolejno numęro\\'al]e

u,okresie roku/rniesiąca, co ponł,ala na ich jedrtoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi
i zatrvierdzonynli dorł,odani księgorvylrri, jego obro§ są zgodne z obrotami zestalvietlia
obrotou, i sald kont księgi głórł,nej,

Zapis1 u księgach rachunkorvych dokonuje się na podstawie dor,vodów księgorvych:
. Zerrtlętrznl,ch - faktury VAT. noty księgowe, listy płac, wyciąg bankorł'y;
o \\'ervllętrzllvch dou,odórv PK (polecenie księgowania). Przygotorvanie dokunlentów

do księgorł,ania polega na ich grupowaniu, sprawdzalliu pod względenr rnerytoryczrlynr,

lbrmalrlo-rachullkorvym i dekretowaniu.
g. Kazcly dolvód księgol.vy powitrietl odzrł,ierciedlac rzeczywisty przebieg operacji gospodarczej

rvolny od błędów rachunkorłych.
10. Konta syltetyczne i konta analityczlle zachowują niezt-nienne oznaczenie w jednostce.

1 l. Księgi raclrunkorve prowadzi się rla bieząco i rzetelnie, właścirvie kwalifikując dowody księgowe
w odniesieniu do zakładowego planu kont.

12. RozIiczenie i grupowarrie kosztórv następuje na kontach księgorłych zespołu 5 z, z,achowanielrr

zgodno śc i wydatkórv z zatwierdzonym bu d zetern proj ektu.

l3. W.vdatki polloszone przez Storł,arzyszetlie lrruszą być realizowane w sposób celowy i

rv ul,sokości i ternrinacll u,ynikających z rvcześniej zaciągniętych zobowiązań.
oszczędny,

14. Korygowatlie zapisórv następuje na podstawie dokunrentu korygującego zewnętrznego

lub dor,vodu rł,ewnętrznego pk polecenie księgowania. poprawianie zapisórv rv księgach

rachunkowych rralezy dokorlywać poprzez korektę zapisórv ujemnych (tzw. storno czerwone)

rra tych samyclr stronach kont, na których rvystąpił błędny zapis. Zaperłłli to prarł,idłową

rł,ysokość obrotórv i czytelnośc zapisórv księgorvych.
15. Błęct,v-, lv dolvodach r,vewnętrzlryclr nrogą być poprawiane przez skreś|enie błędnej treści lrrb

ku,oty z utrzyt-nanieln czl,telności błędnego zapisu i rvpisanie poprawnej treŚci.

Zaniedopuszczalne uzna.ie się dokonywanie w dorvodach księgowych zarnazali, przeróbek

lub poprarviania pojedynczych liter lub cyfi.
16. Plan kont rnoze być uzupełniony, r,l, tlliarę potrzeby, o właściwe konta plarlu kont jednostki.

11. Program konrputerowy urrrozlilvia sporządzanie wydruków przedstawiającyclr przebieg

zaksięgor.vanych operacji tra poszczególnych kontaclr z podaniem kont przeciwstawnych.

l8. Kopie bezpieczeństwa sporządza się na dysku twardym.
19. Lis§ płac sporządzane są odrębnie dla pracorvników etatowyclr, zleceniobiorców jak

i pracorvników projektu, tra podstar,vie przedłoźonych rachunkórv osób i ilości przeprolvadzollych

8.



20.

zajęc. przepracou,atrych goclzirl. \\,)rko,-,u,,r"',, Lrsług /dzieła/ u datl1 lll niesiąctt sprarvdzolre

poti względem ll]ef),tor},c,/,1,1,\,n)pr/,ez upou,azt-tiot-lą osobę lub Prezesa cls. lrier1 torrczllvch.
irlan kollt opisany.jest lv załacztliku rrr 2 do uchu,ał}, zarzadu dot. llprcluadzellia
rachunkowości.
Zasady obiegu. kontroli i archirvizacji dokutrrentórv 1lrlatlsorvo - księgorvl'ch opisatre

są lv załączniku nr 3 do lł,/w Uchri,ały Zarządu.

METODY WYCENY AKTY\ryOW I PASYWOW
ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I. Wycenl,aktyrł,ów i pasyr,vórł,dokonuje się nie rzadziej tliz na dzień bilansowY zgodnie

z zasadani okreśIotll,nli rł, ustarł,ie o rachutlkor.1,ości. z urvzględnieniem nastęPL{acvch

szczególnych zasad:
a) przeszacorvania rł,aftości aktyll,órł, ipasyrł,ór,v derł,izowych dokonLlje Się rł'edłLtg

biezących kursórv u,alutorD,ch nie później niz na koniec kwafiału,

b) tlaleztlości i zoborł,iązania w lvaltttaclt obcych u,ycellia się r,i,edług bieżącl'ch kursĆlrr

walutowych,
c) do środkór,v tnł,ałych zalicz,a się takze środki trrł,ałe otrzylrrane nieodpłatnie.

d) środki te otrzymane nieoclpłatllie rra podstaivie decyzji, pisnla właŚciwego orqalltl rrreetlia

się w rvańości określonej rv tej decyz.ii.
e) środki trrvałe oraz waftości niematerialne i prawne umarza się i arnortrzLtjc po1'lzcz

spisanie w cięzar fundusztt jcdnostki, przy zastosowalliu stawek okreŚlonl'ch rv Przepisach
o podatku dochodowynr od osób prawnych,

f) umorze1iu w pełnej rvartości poprzez spisanie w koszty w miesiącLr Przl'iecia
ich do uzywania podlegają (gdy rł,arlość nieści się w przedziale 200zł - 3500zł):

1) książki i inne zbiory biblioteczne,
ż) środki dydaktycznc,
3) meble i dywany,
4) itrrventarz zy\\,y,
5) pozostałe środki trrł,ałe (wyposazenie) oraz wałloŚci niernalerialrle i prawne

o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o Podatku
dochodowyln od osób prawnych. dla których odpisy amortyzacyjne są uzna\valle

za koszt uzyskania przychodu lv l00 Yo ich wafiości w lTlomencie Oddania

do uzywania.
g) rvarlość początkowa środkorv trrł,ałych i dotychczas dokonane odpisy utnorzelliorve

podlegają aktualizacji wyceny zgodrrie zzasadami określonymi w odrębnych przePisach,

a rvyniki aktualizacji są odlloszolte lla fundusz jednostki,

h) unrorzenie i amoftyzac.ia środków trrvałych oraz wafiości niematęrialnych i Prarł'nl'ch
dokonywana jest jednorazorł,o \v |llomellcie przyjęcia do użytkowania (powl'źej krlot1'

3 500zł),

II. Wynik finansorvy jednostki ustala się na koncie 860.

W korictr roku budzetowego tra strolrie Wn ujnruje się sumę:

r poniesionych kosztólv w korespondencji z kontami zespołu 5,

. obowiązujących zmniejszeri zysku lub zrł,iększeń strat z tytułu podziału wynikLr

finansowego lv korespondenc_ji z kontenr 7..,

l kosztów operacji finansowych w korespondencji z kontem 7",,
o pozostałych kosztów i przychodórł,rv korespondencji z kontem 7... (także dotacje

przekazalle na irrwestycje lub bieżącą działalność jednostki), , 
i

Na stronie Ma ujmuje się surrrę:

. uzyskallyc|r przychodórv w korespondel"tcji z poszczególrrymi kontami zespołu 7 ,

o clotac.ii i dofinansowań rvpływających na ,ivynik finansowy w korespondencji,

. amoftyzacji
Saldo kota 860 r,vyraza na koniec roku obrotowego iłl,rrik finansowy jednostki:

\

l
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saldcl Wll slratę netto.
salclo Ma zysk netto.

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

INFORMACJE aZUPEŁNaJACE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w Ęm z Ętułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych
w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierrytelności zabezpieczonych rz€czowo;
wszelkie zobowiązania doĘczące emerytur oraz jednostek powiązanych
Iub stowarryszonych są ujawniane odrębnie,

Na 31 grudnia 2020 roku Stowarzyszenie nie zaciągnęło żadnych gwarancji, poręczeń, ani innych
zobowiązańzwiązanychzdziałalnościąstatutową.

2) lrwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących,
zarądzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowaniao głównych warunków oraz
wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągnięĘch
w ich imieniu Ętułem gvrarancji i poręczeń wszelkięo rodzaju, ze wskazaniem kwoĘ
ogółem dla każdej kategorii,

Nie doĘcą,.

3) o udziałach (akcjach) własnycho w Ęrm:
a) prrycryna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
b) liczba i wańość nominalna nabyĘch oraz zbyĘch w roku obrotowym udziałów (akcji),

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

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnegoo równowartość Ęch udziałólv (akcji),
d) liczba i wańość nominalna lub, w razie braku wańości nominalnej, wartość księgowa

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

Nie doĘczy.

4) uzupełniające dane o akĘwłch i pasywacil

Bilans.

l. Warlości niematerialne i prarvne.

środki trlvałe

Stolvarzl,sze n ie posi ada następuj ące środki trrł,ałe
o grunty
. urządzeltiatęchniczne
. wyposazenie zakupione ze środków unijnych
. środki trr,vałe w budorvie

N a lezltosc i d lugotcrln iIlou e
Nalezrlości krótkoterrrritlowe od kontrahentółv

l tlrł esl1 cje krótkotertn illowe:
o środki pierrięzne w kasie

0.00 zł

143.36ż.96 zł

84.056,9] zł
0,00 zł
0,00 zł

59.305,99 zł

0.00 zł
20159.00 zł

113199.26 zł
100,22 zł

ż.

J.

4.

5.
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r środki pienięzrlc u,drodze
o środki pierlięzne tra racllurlkacIl baIlkorł,ych

suma aktłlł,a

l . Kapitał podstarł,ou,l,

2. Kapitał z aktrtalizac.ji rłycel11

3. Wynili z dzlałalności lstrata l

4. Zobowiązalria krótkoterlnillowe

5. Rozl iczcll ia międzyokresolł,e

Suma nas\łva

Krł,ota nalezności w l.vysokości: 20 759.00 zł^ jaka powslała r,r,2020 rokLr obejnluje:
. tralezności krótkoternrinowe -20 759.00 zł:

,/ należrrości z tytułu nau,iązek sądowych zgodnie 7l,1,yrokatrri - krł,ota: 3.3-ł0.00 zł.

tv tynr krvota: 2 340,00zł dotyczy lat ubiegłych. natotniast krł,ota: 1.000.00 zł dotlczy,
2020 roku,

,/ nalezności z tytułu nadpłaconych faktur - 12 519^00 zl.
,/ nalezności z §tułu kosztów specjalistycznej rehabilitac.ji dzieci z Fundacji poLsAT

4 900.00 zł.
Krvota zoborł,iązati 11, 11,ysokości: BB 055,60 zł obejrnuje wynagrodzenie ztytułu zawartych unlów
zlecenie któryclt tertnin płatności przypada w 2021 roku (rehabilitacja domowa prywatna),

niezapłacone faktLrry kolltrahentorn w 2020 roku. jak równiez nierozliczone części dotacji.

5) informac.ie o strukturze zrealizorvanych przychodórv ze wskazaniem źródeł

l. Stowarzyszenie uzyskało w okresie od 1 styczllia do 3lgrudnia 20ż0 r. przychody statutorve

z nastepujących tylLlłów:
. wpisorvego do stowarzyszenia,
. składekczłonkorvskiclr,
o Dotacji /Fundacje/, darowiztl,
. Innych przychodów ze sprzedaży na cele statutowe /poradniki/,
r odpłatności uczestnikórv podczas organizorvanych turnusów /koloriia zimowal
. Wpłat z tytułu orzeczęti sądolvych /nalł,iązki sądowe/,
o 10ń podatkrr,
o Róznic kttrsowych
o pozostałychprzychodówfinansorvych

2. Struktura przychodów składa się między itlnymi z :

. Wpisol,1,ego i składek członkorvskich -

. wpłat za rehabilitację domorvą pryrł,atną, doflnansorvatlie
ze środków FLrndacji Polsat -

o Darorł,izn-
o Wpłat z tytułLr orz-ęczętl sądorłych /narł,iązki sądowe/ -
o l0ń podatku -
o przychodów finansowych -
. Pozostałych przychodów ( poradniki ..Słucham, rnórvię. jestenl".

2 416,6(: zl
lll282.38zł

277 921.22 zl

258 693.35 z]

0.00 zł

- 68 821,13 zl

88 055.60 zł

0.00 zł

277 921.22 zl

4160,00 zł

7 900.00 zł

805,00 zł
3 314,24 zł

12 012.14 zl
12 424.93 zł

6
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6)
l.

infornracje o strukturze kosztórv
StrLt ktLtra potl ies i ony ch kosztórv przedstar,r,i a s i e rlastep u.j ąco :

o Koszt}, dotyczące orgallizacji tu1,1lttsu rehabilitacyjrlego/kolonii/ rv Warszarvie 14 198,20 z]

o Koszty doty,czące organizacji turnusu 12 000,00 zł

Zaliczka lla poczet turntlsll rehabilitacyjnego w Darłórł,ku ORW PlRAMIDA I, który został
odrł,ołany z pou,odtt panderllii COVID-l9. Wpłata przesunięta na zaliczkę lla turnusy r,l, roku
2021.

..60 krokcili clo ocell1,,iterapii dziecka z iradą słuc.Ilrr")

R_ĄZE}I PRZYCHODY:

Koszt;- ogó l ne Stor,varzyszen i a

Rehabilitacja z pfogralllLr t LOVE RADIO
Rehabi l itac.j i pry u atllej
Koszty organizac.ii.iubileuszu 20-1ecia działalności i rł,spółpracy Centrum
Diagnozy, Leczetlia i rehabilitacji Zaburzeń Słuchu, Głosu i Morvy
ze Stowarzyszetriem
Koszty szkolenia kadry
Koszty fitlatrsowe
Pozostałe kosz§, administracyj ne

RAZEM PONIESIONE KOSZTY:

5 650,00 zł

46 866"31 zł

1 419,20 zł
52 400,00 zł
i 0 600,00 zł

1 806,00 zł
249,00 zł

6 3]8,26 zł
l6 583,38 zł

115 694.04 zl

a

a

a

a

a

a

a

\\ szr stkie poniesione koszty zostały udokumentowane f'akturami, rachunkami, itd. oraz opłacone
rr llliarę posiadanycll środkór.v O,-,u,-,rglł,ych.

7) inne informacje o istotnym wpłyrvie na sytuację finansową organizacji

Podjęte przez Zarz,ąd w roku ż020 r. działania zapervniły Storvarzyszeniu dopływ środków
finansolvycll. utrzyInałrie bieżącej płynności finansowej, pozrvoliĘ na uruchotrlienie programów
rehabi l itacj i, zorgan izowanie kolon ii zimowej, itd.

Niestety z powodu pandemii COVID-I9 nie lrroztla było zrealizować zadań lzorganizow,ac
turIrusórv rehabilitacl,jny,ch, kolonii letnich i zirnorłych, rł,yjazdów integracyjnych, np. wycieczek,
które były zaplanolł,ane rv 2020 roku.

krosno" dnia rok

Sporządził:

P o dpi sy zatw tet dzaj ące :
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E§ sł*rrryrrrnie Rodziców
ł §*rłyiaciół Dzieci z Wadą Sluchu
y],]<giczvnska 57 p.g26, 38-400 XrosnoNlF §B41121515, REGoN 37o18082ó
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1Ę Stowarzyszenie Rodz,irów

Sprawozdanief inansowe',;#:":ff 
;:m:;xI::ł;::ń,Yłi8-TT*:

stowarzysz€nie Rodziów i przyjaciół Dzieciz wadą słuchu 
na dzień 31 grudnia ąP m'$-1 121515, REGoN 3701 80828

ul. Korczyńska 57 p.326,38-400 Krosno

KRs 0000189778

Wiersz AKTYWA
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

kzeczowe aktywa trwałe, w tym
środki trwałe 84 056,97 84 056,97

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

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

B Aktywa obrotowe 211 440,79 134 558,26

I

/a pasy rzeczowy cn a k{wow
cbrotowych 0,00 0,00

ll Nalezności krotkoterminowe 2 859,00 20 759,00
lll l nwestycje krotkoterm inowe 208 581,79 113 799,26
1 Srodki pienięzne* 208 581,79 113 799,26
2. l n ne i nwestycje krotkoterm inowe* 0,00 0,00

lV
ń.rolkoterm l nowe rozllczen la
międzyokresowe* 0,00 0,00

Aktywa razem 354 803,75 277 921,22

Wiersz
1 2 roku poprzedniego roku bieżącego
A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 258 693,35 ,t 89 865,62

I Kapitał (fu nd usz) podstawowy 277 064,78 258 693,35

ll
kapltał (tundusz) z aktuallzaql
wyceny* 0,00 0,00

lll
Nalezne wpłaty na kapitał
podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00

lV
vvynlk Tlnansowy netto za rok
obrotowy* -18 371,43 -68 827,73
Wynik finansowy z lat ubiegłych* 0,00 0,00

B
Lo§owlązan la l rezerwy na
zobowiązania 96 110,40 88 055,60

I

Lobowlązan la z tytułu kredytow i

pożyczek 0,00 0,00
ll Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
lll lnne zobowiązania* 96 1 10,40 88 055,60
lV Rozliczen ia m iędzyokresowe* 0,00 0,00

=iasywa,lrażeń=,, i. 354 803,75 277 921,22
Pola oznaczone " to pola nieobowiązkowe, dodawane jeśli dot. jednostki. Jeśli dane Zagadnienie nie dotyczy jednostki nalezy pole usunąc zachowu;ac prŹy tyrułascwą
numerację W kolumnie Wiersz.

Data spoządzenia Podpisy

usunać Zachowu]ac

stan na koniec

Ul-



Stowarzyszenie Roclziców l Przylaciół Dzieci z Wadą Słuchu

Ul, Korczyńska 57 p. 326,3B 400 Krosno

KRS 00001 89778

ir-
1{Ą\ Stowarzyszenie RodzicówL---,ś /

i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu
ul. Korczyńska 57 p.326, 38-400 Krosno
|{lP 6841121515, REGoN 370180828

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2020 roku do 3'l .12.2020 roku

Rachunek zyskow i strat na poclstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących

Data sporządzenia: Podpis
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dzi ał al n ośc i g ospod a rczej

]P_óżyCja
|(lfu.6Ę:ją.lqk
'pópża i,

Kwpta za rok
'. biezacy

,| 2 3 4

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

618 570,30 34 441,3t

I Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 6l 8 570.3C 3,1 44l"3t

1 Przychody z nieodpłatnej działalności pozytku publicznego 133 359,3C 20 891,3€

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

485 211,oC 13 550,0c

B, Koszty podstawowej działalności operacyjnej 635 949,10 109 315,7€

l. Koszty działalności pożytku publicznego 635 949,10 109 315,78

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 61 455,43 19 868,58

a) Ąmońyzacja 0,0C 0,0c

b) 7-użycie materiałów i energii 1021,15 941,32

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 25 406,5C 0,0C

d) Pozostałe koszty 35 021.78 18 924,2(

2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 568 493,67 89 447.2c

a) Amońyzacja 0,00 0,0C

b) Zużycie materiałów i energii 40 149 .51 0,0c

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 9l113.4,j 61 320,0C

d) Pozostałe koszty 436 030,63 )) 1),7 )(

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

4 958,54 12 424,93

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wańości aktywów 5 951,17 6 378,2ę

E. Wynik finansowy netto ogółem -18 371,43 -68 827,73

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

ll. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wańość ujemna) -18 371,43 -68 827,73

tfiWt^""-

Wyszczególnienie


