SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Stowarzyszenia na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą
Niepełnosprawną „Wszyscy Razem” w Zamościu
Organizacji pożytku publicznego z działalności w 2014r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za 2014 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną
„Wszyscy Razem”
22-400 Zamość
ul. Śląska 45A
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających

samodzielnie sprawozdanie finansowe, jak też nie sporządzających takich
sprawozdań}
Stowarzyszenie nie posiada podległych jednostek organizacyjnych.
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

85 60 Działalność wspomagająca edukację
85 60 Z Działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
85 51 Z Pozostałe formy zajęć sportowych i rekreacyjnych
88 99 Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania, w tym poradnictwo
88 10 Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania osób niepełnosprawnych
58 19 Z Pozostała działalność wydawnicza
94 99
działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowanych
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji

oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON
Data wpisu do rejestru 12.12.2001 roku (OPP od 13.01.2009) – Sąd Rejonowy XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Lublinie
KRS 0000070740
REGON 951065693

4.

Dane dotyczące członków zarządu (imię, nazwisko oraz funkcja)

Zarząd Stowarzyszenia
1. Bożena Sitarz – Prezes
2. Barbara Grądkowska – Wiceprezes
3. Beata Bober – Sekretarz
4. Artur Wiater – Skarbnik
5. Ewa Kasprzyk - Członek
6. Irena Szczęśniak – Członek
7. Małgorzata Saczuk – Członek
5. Określenie celów statutowych organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:
1/ propagowanie problemów i potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz kształtowanie
właściwego stosunku środowiska osób zdrowych do tych spraw;
2/ rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i międzynarodowym,
kształtowanie różnorodnych form współpracy i wspierania osób niepełnosprawnych;
3/ wspieranie działalności placówek oświatowo-wychowawczych o charakterze
integracyjnym;
4/ niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzinom w ramach integracji.
5/ tworzenie warunków do korzystania z opieki psychologicznej, logopedycznej,
oligofrenopedagogicznej i specjalnych form dydaktyczno - terapeutycznej;
6/ ochrona praw i interesów dzieci i młodzieży
7/ prowadzenie działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej oraz osób pracujących z nimi;
6. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji.

Czas nieokreślony.
7. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
8. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez

Stowarzyszenie przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania działalności stowarzyszenia
9. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących
działalności gospodarczej (Dz..U. Nr 137, poz. 1539; zm. Dz .U. z 2003r. Nr 11, poz.
117)

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych
latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej
wyceny aktywów i pasywów.
Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje w nich
zawarte były porównywalne.
Przyjęto zasadę wyceny rzeczowych aktywów trwałych wg. cen nabycia.

Zamość 27.03. 2015 roku
sporządził:

podpisy członków
zarządu:

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014

Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową nieodpłatną.
Rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
DANE UZUPEŁNIAJĄCE o AKTYWACH i PASYWACH:
1. Rzeczowe aktywa trwałe:
Na dzień 31.12.2014r. na stanie rzeczowych aktywów trwałych jest sprzęt do rehabilitacji
osób niepełnosprawnych.
- brutto
42.523,97 zł
- umorzenie 42.523,97 zł
- netto
0,00 zł

2. Majątek obrotowy:
Środki pieniężne w kasie

829,21

Środki pieniężne w banku
32.478,24
-----------------------------Razem
33.307,45

3. Zrealizowane przychody:
/zł/
Wyszczególnienie

Lp.

Wpływy
w 2014 roku
24.633,91
Przychody ogółem
24.633,91
Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku
publicznego

I.

w tym:
1.290,00
1. składki członkowskie
4.500,00
2. dotacje
2.259,81
3. darowizny pieniężne:
16.584,10
4. wpływy z 1% podatku
0,00
5. darowizny rzeczowe

II.
III.

Przychody finansowe
Pozostałe przychody
w tym:
- darowizny rzeczowe

Darowizny pieniężne od osób prawnych przekraczające jednorazowo 15.000,00 zł:
- nie wystąpiły

0

Zestawienie kosztów:

4..

/zł/
WYSZCZEGÓLNIENIE

Lp.

KWOTY za 2013r.
23.568,67

Koszty ogółem
w tym:
I.

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej
pożytku publicznego

20.308,22

w tym:
1. świadczenia pieniężne

0,00

2 świadczenia niepieniężne

II.

III.

20.308,22

Koszty administracyjne
w tym:
usługi obce
podatki i opłaty
pozostałe

3.236,45

2.880,00

Pozostałe koszty:

24,00

6. Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2014
- zobowiązania z tytułu podatków i ZUS
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

0,00
0,00
----------------------------

Razem

0,00

6. Dane do deklaracji CIT-8 za 2014
-

przychody 2014 r.
koszty uzyskania przychodów w 2014r.
dochód wolny od podatku
zysk

8. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014

24.633,91
19.068,67
5.565,24
0 osób.

Zamość 27.03. 2015 roku
sporządził:

podpisy członków zarządu:

Zamość 01.06.2015

UCHWAŁA
z dnia 01.06.2015 roku
Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną
„Wszyscy Razem” w Zamościu na posiedzeniu w dniu 01.06.2015 roku po zapoznaniu się
ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym Stowarzyszenia za rok 2014 postanawia:
1. zatwierdzić bilans na dzień 31.12.2014 na sumę aktywów
2. zatwierdzić rachunek wyników za 2014 rok wykazujący nadwyżkę
przychodów nad kosztami w wysokości
3. nadwyżkę przychodów nad kosztami za 2014 rok w wysokości
przenieść na fundusz statutowy.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:
Prezes Stowarzyszenia

Bożena Sitarz

Wiceprezes Stowarzyszenia

Barbara Grądkowska

Skarbnik Stowarzyszenia

Artur Wiater

Sekretarz Zarządu

Beata Bober

Członek Zarządu

Ewa Kasprzyk

Członek Zarządu

Irena Szczęśniak

Członek Zarządu

Małgorzata Saczuk

33.307,45
1.065,24
1.065,24

