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Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci
zWadą Słuchu w Krośnie

na dzień 31 grudnia2021 r.

Infornlacja sporzqdzona została na podstawie ustawy o rachun.kou,ości 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 szczegolnych zasad rachunkowości dla niektorych
jednostek niebędących społkami 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, które prowadzą działalność gospodarczą i spełniają pnesłanki określone
w art. 3 ust. 1a pkt. 1 i 2 tlvw. ustawy.

INFORMACJE OGÓLNE

I. Nazrva organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer
n,e właścirvym rejestrze sądorvym albo ewidencji.

1. Stor,r,arzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu działa na podstau,ie ustawy Prawo
o Fundacjach i Stowarzyszeniach i z tego tytLrłu posiada osobolł,ość prawą. Teretrem działalrrości
Storł,arzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla r,ł,łaściwości realizowania celórv
społeczny,ch i gospodarczych Stowarąvszenie moze prorł,adzić działalność poza granicanri
Rzecą,pospolitej Polskiej. Siedziba Storvarzyszenia znajdLrje się rł,Krośnie przy ul. Korczyriskiej
571326.

Stowarzyszenie rł,pisallc jest do Krajorł,ego Rejestru Sądor,vego Rejestru Stowarzyszeń, lnnyc|-1

Organizacji Społecznych i Zarł,odowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
pod numeren KRS 0000l89778

2. Stor.l,arz1,,szenie po,t1,ołatle zostało do realizacji zadali określonych w Statucie.

3. storł,arzyszenie reprezentuje zarząd, którego skład przedstawiał się następująco :

- Krzysztof Piotr - Prezes Zarządu

- Głorviriska Marzena - Prezes ds. rrrerytorycznych

- Rzeźnikiervicz Renata - skarbnik

- Kilar Janusz- sekretarz

- Alltra Sobaś - Bodzioch- członek zarządu

Nadzór nad działaInością Stowarzyszenia sprawuje Rada Nadzofczaw składzie :

- SzkaI,adck Crażyna
- Bieńkorvska Katarzyrla
- Wo.|towicz - Swidrak Ewelina

oraz Walne Zgromadzetl ie Członkólv.

il. Wskazanie czasu tnvania działalności jednostki, jeżeli jcst ograniczony.



Stolł,aI,zyszcllie Roclzicóu, i Przl,iaciół Dzicci z \\ ada Słtlchu r.r, Krośllie zostało założotre u, l992 loku
u, KrośIlie przcz _glLlpę rodzicórr, dz)eci z rlirda słLIchLr" które llie rnia,l1, zadIlej szans}, Ila roz\\,ój

r,l, I"odzillt,l1,tll nlieście ani u, najblizsze.j okolicr,.
Wy,chodząc tlaprzecirv tl,m probleIl1on]. z roktl lla rok Stclrł,al,ztszellie l(lz\\,i.ia srro_ją działalność
organizLrjąc rózlle fbrm1, pollloc}, dla dzieci i rodzicórv,

lIl. Wskazanic okrcsu objętego sprarvozdaniem finansolv__vm.

l . Sprar,r,ozclatrie fltlatlsorł,e Storł,arzyszenia, przedstarvia sl,tr,rację fillatrsorvą działalności statutorvej
za rok obrolorv1, 01.0l - 31.12.2021 r. Celenl tego sprarvozdania jes1 przedstatvienie s;tuac.ji

fi nansorvej Storvarzyszenia.

IV. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkorvości przervidzianych dla jednostek mikro
z lvl,szczególnieniem rvybra nych uproszczcń.

], RokieIn ob.o1o1riylll przyję1l,m dla Storvarzyszenia jest okres od 01 stycznia do 3l grudnia.
2. Sprarvozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z \\),lllogallti tlstarły o rachtlnkor,vości

oborv iązuj ącl,m i j ednostki kontynuuj ące działa|ność,
3. Rachunek zl,sków i strat sporządzony został r.l, układzie porórvnarvczy1-1-l.

4. Zdarzenia gospodarczc zostały ujęte zgodnie z ich treścią ekotlot,1,1icztrą w dzienniku i zapisane
na odporviednich kontach księgorłl,ch.

5. W1,,nik linansowy Stou,arzyszellia obejt1,1l-rje wszl,stkie osiągnięte przychody i poniesione koszty
r,v roku on.nloulyln 202l r.

6. Przyjęle l1a rok 2021 zasady rachunkorvości dla Storvarzyszenie zostały lvykorzystanc
i zastosowatlc lv praktyce.

V. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności przcz jednostkę ł, dającej się przervidzieć przyszłości
oyaz czy nie istnieją okoliczności wskazujące nA zagrożenie kontynuowania
przez nią dzialalności.

Sprawozdarlia finansowe zostaĘ sporządzone przy załozen iu kontynuorł,ania działalności
przez Storvarzyszellie w dającej się przer.vidziec przyszłości oraz nie istnieją zadne okoliczności
rvskazujące na zagrozellie zlikrł,idor,vaniaprzez Stowarzyszenie działalności.

Omówienie prryjęĘch zasad (poliĘki) rachunkowości, w tym metod wyceny akĘwów
i pasywów (tabe amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustarva pozostawia jednostce prawo
wyboru.

vI.

POLITYKA RACHUNKOWOŚCr

Polityka Rachunkowości Stowarzyszenia Rodzicór,v i Przy,jaciół Dzieci z Wadą Słuchu
obowiązuje od dnia 0l .0l .2009 roku.

Celenl pror,ł,adzelria rachunkowości jest rvierne irzetelne przedstarvienie sytuacji
i fi nansowej pcllł,yzszej instytucj i.

'i

Ustalone został_v następujące techniki dokumetltowania zapisórv księgorvych:
l. Rokienl obrotorvyt-1-1 jest okres roku budzetorvego. czyli rok kalendarzor,vy od

do 31 grLrdnia.

2. Okresetn sprarvozdarvczylll - rozliczelliou,l,nr.iest kolcjno. rniesiąc. klvańał, półrocze
3. Księgi rachunkorł,e prorvadzi się lv jęzl,kLr polskim.

lv Krośnie

najątkowej

1 stycnia

i rok.



6.

5.

Podslarł,ę zapiscitr \\ ksicgach racIltttlkorł,},ch statlorvią dolł,od1, księgorve strł,ierdza.iące

dokoIlttllie operac.j i tclspodaI,czc,j. zrratle dou,odanli źr,ódłou,1 nli. Zapisy zdarzcń _9tlspodarczycll
rv księgach rachuIllio\\} cłl tr jllltr je się chronologiczrlie .

\\/},kazaIre u,księgach I,acIlrtllkolrrch rltr dzieli ich zamknięcia staItv akry,u,órv ipasy,u,órł,. ujmuje
się rł,te.i satlle.j rłysokości u bilansie otrvarcia l]astępl)ego roku obracltttllkolvego.
Księgi rachunkorve prclrr"adzi się techniką koInputerorł,ąprzy uzycitt progralnu MS Of}rce (Word.
Ercel) lLrb odporviednio przcz zaktrpic,ltl1, program fitlalrsorł,o-księgorrr.
Księ.qi rachunkorve obejnu_ią zbior1,,zapisów księgor,r,5lch. obrotów i sald, które trvorzą:

. księga głórvna (konta sylltetyczne) prorvadzolla jest w sposób gwarantu_jący zasadę

podlł,ójrlego zapisu. zasadę s},stell]atyczllego i chronologicznego rejestrolvania z,darzeń

gospodarczl,ch. porł,iązania dokonyrvanych rv niej zapisórv z zapisanli rv dzienniku.
o Księgi poInclctlicze (erł,ideIlc.ja anali11,,czrra). stanolł ią zapisy Llszczegółalł'iające

dla ll,ybranycll kont księgi głólvnej. Zapisy na kontaclr analityczr.yclr dokonyr,vane są zgodnie
z z,asadą zapisu powtarzanego. Ich forlla dostosorvyrvana jes1 za kazdyrn razeln
do przednliotu ervidencji konta głównego.

o zestarvienia obrotólł, i sald księgi głótvnej i ksiąg pomocnicrych. sporządza sie na koniec
kazdego miesiąca, zarviera ono 51l6|6|e i nazwy kont, salda kont na dzień otrvarcia ksiąg
racllunkowych, obroty za okres sprawozdarł,czy i narastająco od począlku roku oraz salda
tla koIriec okresu spralvozdarvczego, sumę sald na dzień otrvarcia ksiąg rachtlrrkowych,

obrotórv za okres sprar,vozdar.vczy i narastająco od początku roku oraz tra kolriec okresu

sprar,vozdar,vczego. Obroty ..Zestarvienia obrotów i sald księgi głólvnej" są zgodrle z obrotami

dziennika.
o Dzietltliki. prowadzone są w sposób następujący: zdarzenia,jakie nastąpiĘ lv danym okresie

sprarł,ozdawczym ujlllowane są w tlinl chronologicznie, zapisy są kolejno numerowane
rł,okresie roku/Iniesiąca. co pozlvala na iclr jednoznaczne powiązanie ze spralvdzonylni
i zatlł,ierdzonynli dolvodami księgowynri, jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia
obrotórv i sald kont księgi głórł,nej.

zapisy, rv księgach rachunkorł,ych dokonuje się na podstawie dowodór,v księgolvych:
o Zęlyllętrznych - faktury VAT, rroty księgowe, Iisty płac, rq,ciąg bankorłry;
r wervnętrznych dorvodów pI( (polecenie księgorvania). przygotowanie dokumentów

do księgowania polega rra ich grupowaniu. spralvdzatliLr pod względeni merytorycznym,
fortlalno-rachunkorvynr i dekretowalltu.

9. Kazdy dowód księgorł,y powinien odzr.vierciedlac rzeczywis§ przebieg operacji gospodarczej

wollly od błędólv rachunkowych.
10. Konta synte§czne i konta analityczne zachowują nieznrienne oznaczenie lv jedrlostce.

l l. Księgi rachunkowe prowadzi się na bieząco i rzetelnie, właścir.vie kwalifikując dowody księgowe
w odniesieniu do zakładowego planu kont.

1ż. Rozliczenie i gruporł,anie kosztów następuje na kontaclt księgowyclr zespołu 5 z zacl,1owaniern

zgod n o śc i r,vydatkórv z zatw ięr dzonynr bu dzetenr proj ektu.

13. Wyclatki porloszolle przez Storł,arzyszenie muszą byó realizowane w sposób celorł,y ioszczędny,
w u,ysokości i terminach rł,ynikających z wcześniej zaciągnię§ch zobowiązań.

14. Korygolvanie zapisów następuje na podstarvie dokunlentu korygującego zewnętrznego
lub dolvodu rvervnętrznego PK - polecenie księgorł,ania. Poprawianie zapisów w księgach
raclluIlkowych nalezy dokonywać poprzęz korektę zapisów ujernnych (tzr,v. storno czerwone)
na tych samych stronach kont, na których wystąpił błędny zapis, Zapewtri to prawidłou,ą
wysokość obrotów i czytelność zapisów księgorvych.

15. Błędy rł, dowodach rvewnętrznych mogą być poprawiarle przez skreślerrie błędnej treści lLrb

kwoty,z utrzymaniem czytelności błędnego zapisu i wpisanie, poprawnej treŚci.

Za niedopuszczalrte uznaje się dokonylł,anie rv dorł,odach księgowych zarnazań, przeróbek
lub poprawiania pojedynczych liter lub cyfr.

16. Plan kont moze być uzupełniony, rł,ntiarę potrzeby, o rvłaścir.ve konta planu kont jednoslki.

11 . Progranr komputerowy" unrozliwia sporządzanie rł,ydruków przedstalviających przebieg
zaksięgolvanycIr operacji na poszczególnych kontach z podaniem kont przecirł'stawnych.

8.

4.

,(F



l 8. Kopie bezpieczelistrł,a sporządza się Ila dl,skLl til ard1 lll.
19. l,isty plac sporządzalle są odrębnic dla pracorvIlikórv etatorł,vch, zlecerliobiorców jak

ipracclrvIlikór,v projektLr. na podstau,ie przedłożotlr.,ch rachltnkórł,osób iilości przeprowadzonych
zalęc. przepracolvanl,ch godzill, rvl,konanych usług ldziełal w danynl tlriesiąctl sprawdzotle
pod rvzględcnl mervtoryczllylll przez upowazlriotrą osobę lub Prezesa ds. nlerytorl,czllych.

20. Plarl korlt opisarly,.|est rv załączrliku tlr 2 do Uchwal_ł Zarządu 6|61. qrplgyradzeIlia polityki
raclr utrk orł,ośc i .

21 . Zasady obiegtr. kontroli i archirvizacji dokutnentów f-illansolvcl księgolł,l,clr opisane
są rv załączIliku nr 3 do r.l,/rv Uchrvał_v Zarządu.

I.

METODY WYCENY AKTYWOW l PASYWOW
ORAZ LISTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

Wl,ceny, aktylvórv i pasylł,órv dokonuje się nie rzadzie_j niż na dzieri bilansorvy zgodrlie
z zasadanli określonvllli rr ttstarł ie o l,achunkorvości, z uwzględIlienict-1-1 ltastępujących
szczególnych zasad:
a) prze szacou,atria rvaftości aktyr,vórł, i pasyrvów derł,izorvycll dokonuje się rvedług

biezących kursów rł,alutowych nie później niżna koniec krvaftału,
b) tlalezności i zobowiązania w lvalutach obcych rvvcelria się według bieżących kursórr

*u1.-,1oq,l,Ch.
c) do środków trrvaĘch zalicza się takze środki trrł,ałe otrzyInane nieodpłatnie,
d) środki te otrzymane nieodpłalnie na podstarvie decyz_ji. pisnla właściwego orgallu rt_r cellia

się rł,waftości określonej w tej decyzji,
e) środki trlvałe oraz waftości nienraterialne i pra\\,Ilę umarza się i anlor,l ,l.uJe poprzez

spisanie w cięzar funduszt_l jedllostki, przy zastosorrallitl stawek określonych u, przepisach
o podatku dochodorvym od osób prarvnych,

0 unlorzeniu w pełnej rvartości poprzez spisanie w kosz§,\Ą miesiącLl przyjęcia
ich do uzywania podlegają (gdy wańość mieści się w przedziale 200zł - 3500zł):

1) książki i inne zbiory biblioteczne,
2) środki dydaktyczne,
3) meble i dyr,r,any,
4| inrvelltarz zyrr 1.
5) pozostałe środki trlr,ałe (wyposazenie) oraz watlości nietrratcrialtle i prawne

o rł,artości nie przekraczającej lvielkości ustalonej rv przepisach o podalku
dochodorvyrl od osób prawnych, dla których odpis1, amortyzacljlle są uzllawane
za koszt uzyskaltia przyc|rodu w l00 oń icl,1 warlości w l]lomencie oddania
do trz5 rł allia.

g) rvartośc początkolva środków trwaĘch i dotychczas dokonane odpisy ut-norzetliowe
podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadatni określonymi w odrębnych przepisach.
a rłyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz jednostki.

h) unlorzenie i anlortl,zacja środków trrvałych oraz lvaftości niemateria|nych i prawnych
dokonylvana jest jednorazowo w momencie przyjęcia do uzytkowania (porł,yżej kwoty
3 5 00zł).

Wynik finansowy jednostki ustala się na koncie 860.
W koIicu roku budzetowego na stronie Wn ujmuje się sumę:
poIliesionych kosztórv rł, korespondencji z kontanli zespołu 5,

oborviązujących zmniejszeń zvsku lub zwiększeli strat z tytułu podziału wyniku
fitlansolvego w korespondencji z kontem 7.., _ 

{

kosztów operacji finansowych w koresponderrcji z kontem 7...,
pozostałych kosńór,v i przychodów w korespondenc.ji z kolltem 7.., (takze dotacje
przekazane na inrł,estycje lub bieżącą działalnośc jednostki),
Na strollie Ma tljllluje się sutllę:

II.

a

a

a

a

41^Y

. uzyskanych przychodów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,

\



. dotacji i dofinansowań wpĘwających na wynik finansowy w korespondencji,

. amoĘzacji
Saldo kota 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jedrrostki:

- saldo Wn stratę netto,
- saldo Ma zysk netto.

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

INFOKMACJE UZUPEŁNaJACE DO BILANSa

1) lrwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z Ętułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych
w tlilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierrytelnoŚci zabezpieczonych rzeczowo;

wszelkie zobowiązania doĘczące emerytur oraz jednostek powiązanych
lub stowarryszonych są ujawniane odrębnie,

Na 31 grudnia 2021 roku Stowarzyszenie nie zaciągnęło żadnych gwarancji, poręczeń, ani innych

zob ow iEzań zw iązany ch z działalnością statutową.

2) lrwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz
wszelkich lrwot spłaconycho odpisanych lub umorzonycho a także zobowiązań zaciągnięĘch
w ich imieniu fiułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoĘ
ogółem dla każdej kategoriio

Nie doĘczy.

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

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

c) w prrypadku nabycia lub zbycia odpłatnegoo równowańość Ęch udziałów (akcji),
d) liczba i wańość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnejo wańoŚĆ księgowa

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

Nie dotycry.

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

BiIans.

2.

Warlości niemateriallle i prawne.

srodki trlł,ałe

stou,arzyszenie posiada następLrjące środki trwałe :
. grunty
. urządzeniatechniczne
. wyposazenie zakupione ze środków unijnych
. środki trwałe w budorvie

0.00 zł

143.362.96 zl

84.056.91 zl
0,00 zł
0,00 zł

59,305,99 zł

0.00 zł

].

3. Należności długoterminowe

' .{:'

5 /,.! i;iL
t/'



4. Należności klótkoterIllirlor.r,e od kontrahclltóri
5. lltrr cst1 e.ic kriilktltellllillorr e,

. środki pienięzne rv kasie

. środki picllięzne lv drodze
o środki pienięzne lla racllLlnkach ballkolr,\,ch

suma aktvwa

l. Kapitał podstaworvy

]. Kap ita ł z a kt ua lizac.ji rr 1 cellr

3. Wynik z działalności lzysk l

1. Zobou,iązarlia krótkolerInitloll,e

5. Rozliczerlia nliędzyokresowe

Suma pas}.lva

Kwota nalezności w wysokości: 4 259,00 zl, jaka por,vstała w 2021 roku obejmuje:
o trależności krótkoterminor.ve - 4 259.00 zł:

,/ nalezności z tytułu nawiązek sądor,vych zgodnie z wyrokanri - kwota: 3.]40,00 il.
w tym krł,ota: 3 340.00zł dotyczy lat ubiegłych, natomiast klvola: 400,00 zł dotyczy
202l roku,

./ należności z tytułu nadpłaconych faktur - 519,00 z].

Kwota zoborviązań w rłysokości:112133,45 zł obejmuje niezapłacone faktury kontrahentom w 202l
roku, jak rór,vniez nierozliczone części dotacji (u,tynr krvota 40 000.00 zł z dotac_ji Grupy RMF .,I

[,ove Radio" na rehabilitację dornorł,ą podopiecznych z r,vadą słuchu otrzymana w 2021 roku).

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze rvskazaniem źródeł

l. Storvarzyszenie uzyskało rł, okresie od 1 styczIlia do 3lgrudnia 20ż1 r. przychody statutowe
z następuj ących tytułów:

. wpisowego do stowarzyszenia,
o składekczłonkowskich.
o Dotacji , darowizn,
o Inll),ch przyclrodórv ze sprzedaży na cele statutowe /poradniki/,
o odpłatności uczestników podczas organizolł,anych turnusów
o Dofinansowań do turnusórv rehabilitacyjnych dla uczestników i opiekunórv
. Dofinansor,l,anie ze środkórv Grupy RMF
. Wpłat z tytułLl ot"zęczeń sądolrych /nalviązki sądolł,e/,
o 1''/o podatku,
r Róznic kursowych

4 259^00 ,zł

1B9 645^13 z,ł

3 l 5,05 zł
2 416.66 z1

l 86 9l 4,02 zł

337 267,69 zl

1B9 865,62 zł

0,00 zł

34 668,62 zł

|12 133,45 z)

0,00 zł

337 267.69 zl

3 790,00 zł

] 150.00

645,00 z1

2. Struktr_rra przychodólv składa się między illn1,1lli z :

. wpisou,ego i składek członkowskich -

. Wpłat za rehabi l itac.i ę don-rorł,ą pryu,atną, dof'itlallsorł,aIl ie
ze środkór.v Fundacji Polsat -

zł
o Darorł,izIr-

uu-r*

, .r:



a

a

a

\\ipłat z t\ tLlłtl t,lI,zcczeti sądorłl,clt /rrau,iązki sąclorr e/ -

l% poclatku -
Przl,cIlodciil, fi tl aIlsou 1,ch -

Pozo slałl,ch prz1 chodólr, ( porac1 ll i k i .. Słuc hanl " no\\ii ę. .j estet-n",

..60 krokórł,do ocetly, i terapii clziecl<a z wadą słuchtt")

Dolltlansorvatlie ze śr,odkóu, PF'RON. PC]PR. MOPS tttrtrusu rellab.

Doll nall sorvan i c ze środkóu, Ir tl ndac_i i turtru stl rchab.

Wpłaty za turtlus rehabilitacy.jny rł, Darłór,vku

RAZEM PRZYCHODY:

6) informac.ie o strukturze kosztólv
l . Stt,ttkltll,a pt,lliesiott_r ch kosztórr pl,zedstarl ia :ię llastępu.iąco :

o koszty doty,czące organizacji drvóch i4-dniorvycll turIlusórv rehabilitacyjnych
w Darłówktl, w tym:
- pobl,t lv OW Piranlida
- wynagrodzenie opiekurlów i terapeutólł,, pt,orvadzenie rehabilitac.j i

- pozostałe koszty
o koszty ogólne storvarzyszenia, rv tytrr:

- pomoce edukacyjrre, pudełka na po|l]oce

- zabarva andrzejkowa. rvigilia
- spotkanie z finlą Medicus, szkolenie logopedyczne
z]

- \Ą arsztaly chetniczlle
zł

o RellabiIitacji pryrłatllej
o koszty finansowe
o pozostałe koszty admiłlistracyjne. lv tynl:

- usługi telekonrunikacyj ne Orange
z)

- r,vynajenr ponlieszczeti
zł
- opłaty bankowe
zł
- usługi księgowe
zł
- konserwacja i naprawa ksero
zł
- materiały biurowe
zł
- przedłuzenie licencji na progralny (Wcb Hosting, Leftharrd).

- uaktualnienie strolry inlenletorł,ej wadasłuclru.org
- dysk SSD Goodram
zł
- opłaty pocztorve
z1

RAZBM PONIESIONE KOSZTY:

a

a

a

a

8 8,ł0.90 z]
9 l41.60 z.l

6 1l2.B5 z.ł

7 580.00 zł
l l9 323,00 zł
46150,21 zl

245 914,]9 zł

455 254.35 zl

3B9 516.62 z)
302 01B^00 zl
48 699,86 zł
38 ]98,]6 zł
2 680^04 zł

838,ż6 zł
1 395,38 zł

146,40

300,00

5 200.00 zł
6 223.86 zł

16 905.21 zł
l 659,]0

4 605,6]

]82,]0

6 500,00

3 3 8,25

3 85,21

633.45 zł
148,83 zł

))q oo

1 623,00

420 585,73 zł

t
ll ,

, (,,*
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Wszl,stkie poniesiotle kosztl, został1, udoklttllclltorralle faktttrallli. rachunkanli. itd. oraz opłaccllle
u, Irliat,ę posiadarlych śrcldkórv r'',,,u,-,rt.llll1lcil.

7) inne informacje o istotn.vm,lypłl,u,ie na sytuację finansolvą organizacji

Pocljęte przcz Zarząd rł, roku 202 l r. działania zapelł,niły Stolvarzyszenitr clopłyrv środkórv

O,,,u,,1rnlł,ych, utrzytllatlie biczącej płl,tlności fitlalrsou,cj, pozrvoliły lra urucho1,1lienie prograIlorv

rehab i l itac.j i. zorgatl izclrvan ie ko l on i i zi nou,ej. itd.

Niestet1,,z porł,odu pandetnii COVlD-l9 odr,r,ołatlo: półl<olonie letnic. Dzieri Dziecka, zabalvę

nikoła_ikową, spotkania z ksiąźką ip .Małgosią Węgrzyn z Biblioteki Publicznej nr 4 rv Krośnie,
rvyjazdl,na szkolenia ikorlf'erenc_ie kadr,n.,, realizację darou,izlly I]loku Charytalyrvnego,.I Love
Radio",

krosno, dnia rok
fl* ,.r, f-,.l^&\ ,\.)}, ,lDLl-

łlŃ\ iltowarzyszenie Rodzicóyv(=:i -* _'---r- _- -- |odpisy zńwlerdzające:
i Przyjaciół Dzieci z Wadą Sfuchu

, l-.ll rlj§ Mlrytoryc!Ę i
t,t{L§( st^^§-*
Tlll,ł-ena @outźh

ul. Korczyńska 57 p.326,38400 Krosno
r\ilP 6841121515, REGON 370180828

Prezes
Stowarzyszenia Rodzicóv,li**ailwxw*
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