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INFORMACJA DODATKOWA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Identyfikacja jednostki:
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjacioł osob z Zespołem Downa ,'WIELKIE SERCE''
z/s w Bielsku-Białej przy :uI.Ikara 6 Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Bielsku-Białej pod numerem KRS
0 0 0 0 3 290 6 8 reprezentowane ptzęZ Zarząd w składzie :

Prezes Magdalena Putyra
Wiceprezes MaŁgorzata Marlyniak 'ł

Skarbnik Mariola Czakon
Sekretarz Urszula Fijak
Członek Irena Bandy.
Kontrolę nad funkcjonowaniem Stowarzyszenia pełni Komisja Rewizyjna w składzie:
Agnieszka Jurzak
Agata Manczyk
Adrian Szarek.

Re gon Stowarzysz ęnta 24 1.Ż3 6026.

NIP: 547-21-08-167

Podstawowy r o dzaj działalnoŚci :

_ replezentowanie interesów osób z zespołem Downa oraz tnteresów ich rodzin,
- pomoc w rehabilitacji i ułatwianie dostępu do opieki medycznej i psychologicznej.
* wspieranie procesu edukacyjnego i poszukiwanie nowych rozwtązan edukacyjnych,
- integracja osób zzespołem Downa zresztąspołeczeństwa,
- wspomaganie roŻnych form kształcenia kadry pedagogicznej oraz rodziców,
_ szerzenia w społeczności wiedzy o potrzebach i problemach osób z zespołem Downa,
_ przeciwdziałante patologii.

2. Czas trwanla dziaŁaIności jednostki: od 28.02.2009r. do nadal.
3. okres objęty sprawozdaniem finansowym: od28.02.2009r. do 3I.I2.2009r.
4. Sprawozdanie zostało sporządzone z załoŻeniem kontynuacjt działalności.
5. Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie f,tnansowe na podstawie Rozpotządzenla

MinistraFinansówz15.11.2001r. zpoŹntejszymizmtanamilDz.U.737,poz.1539l.

Zarząd: ldatatpodpis/
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INFORMACJA DODATKOWA

DoDATKowE INFOR]VIACJE I oBJAŚNIENIA Do sPRAwozDANIA FINA|tsowEGo
zA 2009 ROK

l. Wyjaśnienia do bilansu.

Ad.l Wycena aktywów.

W bilansie na3]..L2.2009r' aktywa trwałe nie wystąpiły'

Na 3l.12.2009 występują jedynie aktyrva obrotowe w postaci inwesĘcji laótkoterminowych: są tq Środki

pienięŻne w kasie i w banku w wysokości 1'37'I ,54 zł ztega:-

- s.odti pieniężne w kasie: gotówka w kasie l'363,53 Zł

- środki nu 
'ući'uok ' 

bankowym w wysokoŚci |4,a1 zł'

Na dzień 311Ż.2009r.'po.ąa'ono kontrolrrą inwentaryzację kasy. Stan gotówki w kasie był zgodny z rapońem

kasowym oraz księgowaniami na koncie 100 w wyniósł l '3ó3'53.zł'^ 
'

Stowarzyszęnie posiada rachunek podstawowy *'rNc nank Śląski oddział w Bielsku-Białej. Saldo na rachunku

bankowym na 31.1Ż.2009r wyniosło L4,u ;Ł i jest zgodne z otrzymarlym potwierdzeniem salda z Banku jak

również z księgowaniami na koncie 130'

W bilansie nie wystąpiły żadne naleźności z uwagi na to, ze wszystkie zakupy były płacone gotówką lub

stanowiĘ darowimę iże"zo, ąna działałność statutową Stowarryszenla'

KrÓtkoterminowe rozliczenia międzyokresowę _ nie wystąpiły'

Ad.Z Wycena pasywórv.

Fundusze własne.
Stowarzyszenię mozę tworryćfundusz statutowy, fundusz lezęrwowy' fundusz z aktua|izacJi wyceny'

W 2009r. Stowarzyszenie ń tworzyło funduszu rezerwowego ani funduszu zaktua|izacji wyceny'

Z uwagi na pierwszy rok działalnoŚci fundusz statutowy na dzień 31'lŻ'Żaa9r' wyniósł,,0''' Fundusz Statutowy

jest tworzony głównie zę składek członkowskich oraz z dodatniego wyniku finansowego tj' nadwyzki

przychodów nad koszrami za rok ubiegły - jeśli taka jest uchwała Walnego Zgromadzenia'

W2009rskładkiczłonkowskiębyłyksięgowun",,ukon"ie720-|jakoprzychodyisłurvĘpokryciubieżących
wydatków statutowych i administracyjnych Stowarzyszenia'

Drugim zródłem dochodów w 2009r byĘ darowimy na cele statutowe' które zostaĘ zaksięgowane na koncie

720-2.

Pozostałe zródła docho dów, zktórych może korzystać Stowarzyszenie zostaĘ określone w $ zz statutu i są to:

dochody ze zbiórek i imprez publiczrych, spadki, zapisy, subwencje, lvpły\\ry z \okat i odsetek bankowych'

środki z pomocy publicarej, dotacje, *rantY, wpływy i własne; działalności gospodarczej z ptzemaczeniem na

cele statutowe.

Storvarzyszenie wiele zawdzięcza osobom zilafugtlŻowanym społeczrie _ nieodpłatnie' zxłaszcza z Zarządu

i Komisji Rewizyjnej, ktore swoj wysiłek i czas |oświęciiy na organizowanie imprez, spotkań Stafutowych' na

realizację projektów .tutoto*y.r, oraz swoją wiedząi pomoią słurvĘ rodzinom zdzięćm;z zespołem downa'

Za 2009r. Stowarzyszenie osiągnęło wynik finansowy netto tj' nadwyżkę prrychodów nad kosztami

w wysokości l327r5;;Włą".or:i"" d"iuiuloos.i statutowej. Pruemaczenie nadwyżki określi uchwała Walnego

żgrómadzenia. Zgodnieze statutem stowarzyszenia możę być przemaczona tylko na cele statutowe'
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W pasywach bilansu występują rozliczenia międryokresowe prrychodów w vysokości 50'00 zl' jest to

skłidka członkowska zapłacona z góry na20 10 rok'

Bilans za 2009r. zamyka się sumami bilansołvymi aktywów i pasywów w wysokoŚci t311,54 z|'

WYJAŚNIENIA Do RACHUNKU wYNIKow

ad. 1 Struktur a rzeczowa i terytorialna przychodów'

a/ zasięgterytorialny- obszar RzecrypospoliĘ Polskiej
stań stówar zyśzeniaprzewiduje mozti*ose prowadzenia działalności poza granicami państwa'

b/główne rodzaje działalności: 1 1 __ _ _l_ ^-ŁL - ą 
'ł'

realizowane w 2009r. - szerzenięw społecznoŚci wiedzy o potrzebach i problemach osÓb z Zespołem Downa,

_ integracja o.ób 
' 

Zespołem Downa zresrtąspołeczeństwa,

-..p.!'*to*anie inteiesów osób z Zespołem Downa oraz interesów ich rodzin'

Statut Stowąrzyszenia w $ i określa pozostałe rodzaje działa1nóści, ktÓre mogą być rea1izowane w latach 2010

i następnych.

PRZYCHODY ZAŻ$a9t.:

l. Przychody zbieŻącejdziałalności statutowej-ze składek członkowskich konto 720-1 7Ż5'01 zł

od 14 członków
2. Przychody zbieĄcej działalności statutowej - darowimy

od osób 
-fizycznyci 

1.749,00 zŁ oraz darowizrra tzeczowa z Fundacji

Rozwoju Miasta w B_B w ramach akcji dobroczynnej "Uśmiechnij 
się na

okrągło'' 6'7,97 zł.
Razem przychodY

Ad.2 Dane o kosztach'

KOSZTY 2A2009r.:

1. Koszł administracyjne:
a/ ZuĘcte materiałów
za wyrób pieczątek firmowych
bl Podatki i opłaty
W listopadzii zdosr. wniesiono do Sądu Rejonowego VIII Wydz' Gosp'

KRS B-B opłatę wniosku organizacji pożytku publicznego-cel działalnoŚci

w 2010r. i następnych. w ńiązt<u z brakięm przychodórv w 2009 z tego

$.. zaliczottowyoł"r< do kosztów administracyjnych w dacie poniesienia'

2. źoszty własne biezące; działalności statutowej nieodpłatnej_

towydatkinazakupart.spozrywczych,baniekdrnuchanychnaspotkania
integracyjne ,kosj wydruku-kalendarzy Z nazwą Stowarzyszenia dla

członków i osÓb obcych, wycena pizy na spotkanie w ramach akcji

,,Uśmiechnij się na okrągło''.

3. Koszty fmansowe
to prowizje i opłaĘ poniesione bankowę poniesione w związku z obsługą

rachunku bankowego Stowarryszenia'

Łącznle koszry za Ż009 r wyniosĘ

86,a0 zł

korto720-2 1.816,97 d

2.541,98 zł

konto 410-1

konto 440-l

150,00 zł

500'00 zł

konto 730 4',l8,44 ń

konto 751

|.2l4,44 zł
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1. WYNIK FINANSOWY.
Przychody z działalnoŚci statutowej za 20a9r'
Koszly własne działalności statutowej zaŻUa9t'
Koszty administracYj ne za 2009r.
Wynik na działalności statutowej raŻoo9r'
Wynik na działalnoŚci operacyjnej
Wynik na działalności finarrsowej

Wynik finansowy za 2089r -

Wynik finansowy za 2009r w wys.1327,54 zl zostanie przeznaczony

z uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2'54l,98 ń
478,44 zł
650,a0 zł

|.413,54 zł
0,00 zł

-86,00 zł
1.327,54 zł

na cele statutowe w 2010r. zgodnie

Propozycja ZarąduStowarzyszenia co do przsznaczenia wyniku finansowego za 2009r jest następująca:

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zgodnie zart.17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolnę od podatku są dochody

podatnikÓw, których celęm statutówym jest działalność m.in. dobroczynna, ocbrony zdrowia i pomocy

społecznej, rehabiiitacji zawodowej i społecmej inwalidów - w części przentaczonej na te celę'

Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 40 zwolnione z podatku są składki członkowskie organizacji społecmych _

w części iieprr"roa"ronej na działalnoŚć gospodarczą'

W związku z rcaiizowaniem w/w celów statutowych w 2009r. oruz przemaczeniem dodatniego wyniku

finansowego na tę cele St'ow arzyszeaie nie zapłaci podatku dochodowego od osób prawnych za20o9r'

Irure podatki.

W związku ztym, Żestowarzyszenie nię zatrudnia pracowników ani nię dzieli wyniku finansowego pomiędzy

członków podatekdochodowy od osób flzycznych nie wystąpi'

Podatek vAT - nie wystąpił. Zgodnie z art. 43 ust' 1 pkt 1 ustarvy o VAT oraz załącmkiem nr 4 do ustawy

zwolnione przedmiotowo'z VAi są usługi o PKWiU 91 świadczone przez organizacje cńotkowskie' gdzie

indziej nie śklasyfikowane lwyłączłlle stafutowe/'

STRUKTURA ŚnooxÓw PIENIĘZNYCH

Stowarzyszenie nie jest zobowiązane do sporządzania sprawozdania z przepĘwu środków pienięznych, gdyż nie

speŁria warunków jt<rest,onyctr w art. 45 ust. l i art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości'

Stowarzyszenie na dzień 31.12.Ż009r. posiadało środki pienięzne w wysokości t'377,54 zł,

są to:
środki pienięzne w kasie 

'.363,53 
zł,

środki pienię iLne narachunku bankowym 14,ahł'
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RACHUNEK WYNIKOW
na dzień 31 '122009

Rachunek wynikóW sporządzony zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Finansów z
dn. 1 5. 1 1' 2001 /Dz' U. 1 37, poz' 1 539 z pÓŻn'zmianami/
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Poz. Wyszczególnienie ROK
2008

ROK
2009

A )rzvchodV z działalności statutowei odpłatnei 000 725 01

1.1 Składki brutto określone statutem 0.00 725.O1

1.2 nne orzvchodv określone statutem 0.00 0.00

B (osztv realizacii zadań statutowch odołatnvch 0.00 0.00

/Wnik finansowy na działalności statutowei odpłatnei ( A-B) 0.00 ,v25.01

D ]rzvchodv działalności statutowei nieodpłatnei 000 1816 97

11 )rzvchodV dŻiałalności n ieodołatnei-darowiznV 0.00 '1816.97

E (osztv realizacii zadań statutowVch nieodDłatnvch 0.00 478.44

1.1 <osztv działalności nieodDłatnei 0.00 478.44

F /Vynik finansowy na działalności statutowej nieodpłatnej ( D - E) 0.00 1 338.53

)ŹVchodV z działalności DożVtku DUbliczneoo 0.00 0.00

1.1 Noł\^łN z Iyo 0.00 0.00

1.2 Pozostałe przvchodV pozńkU publiczneoo 0.00 0.00

H Kosztv działalności pożvtku oubliczneqo 0.00 0.00

11 Koszl 1o/o 000 000

1.2 PoZostałe kosztv pożytku publiczneoo 0.00 0.00

WVnik finansoWV na działalności pożvtku publiczneqo 000 00(

J, Kosztv oqólnoadmi nistracvine 0.00 650.00
'l \ amońvzacia 000 000
)-\ zużvcie rnateriałóW 0.00 1 50.00

zuŻVcle enerqll 0.00 0.00
) usłuoi obce 0.00 0.00

5)oodatkiioołatv 000 500 00
wvnaorodzenia 0.00 0.0c
ubezpieczenia soołeczne i inne świadczenia 0.0c 0.0c
podruŻe służbowe 0.00 0.0c

)) kosztv reprezentacji i reklamV 0.00 0.00
1 0) pozostałe kosztv 000 000
[Jr.!^ rrrrsr..vqt rrq v.
lubticznego (C+F+l-J) 0.00 141 3.5r

L )ozostałe przvchodV operacvine 0.0t 0.0c
1.1 )otacie 0.00 0.0c
1.2 lnne orzvchodv ooeracvine 000 000
Ł )ozostałe kosztv ooeracVine 0.00 0.00
11 Ąktualizacia Wańości akIVWóW niefinansoWVch 0.0c 0.0c
1.2 lnne pozostałe koszty operacvine 0.00 0.0c

ril /Wnik finansowv na działalności ooeracvinei 0.00 0.0(
N )rzvchodv finansowe U.UL 0.0c

il tvm działalności statUtowei 0.00 0.00
't.1 ldsteki 0.00 0.00

il tvm dz|ałalności statutowei 000 0.00
1.2 Zvsk ze zbvcia inwestvcii 0.00 000

ru tvm działalnośoi slatt]towej 0.0( 0.00
c (osztv finansowe 0.00 86.00
'1.1 ldsetka 0.00 0.00

/r' tVm działalności statutowel 000 0.00
12 Ąktualizacia Wańości jnwestvcii 0.00 000

ł tVm działalności statUtowei 0.00 0.00
1.3 lnne-orowizie bankowe 0.00 86.00

tvm działalności statutowei 0.00 000
rvyr il^ rrr ror rsvwy . u.rardlr rusul til rdr lDUwE,l !rdtutuwsj uuptdLt tcJ,

1ieodpłatnej'pożytku publicznego (N-o) 0.00 -86 0C

/Vynik zdarzeń nadzwyczainych 0.00 0.0c
1.1 r'ski nadzwczaine 0.00 000

Straty nadzwyczajne 0.00 0.0c

Jwnik finansowv brutto { K+M+P+R| ,. 0.0( 1327.54

tym nadWVżka/niedobór działalnośc! statutowei 0.00 1327.5Ą

Podatek dochodow 000

U \'ladwyżka przychodóW nad kosztami/nadwyżka kosztów nad przychodami 0.00 1327 5Ą

BielsLo-Biała dv , :;i'ź-.ł ii l7'
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sroWARłsZENlE RoDZlN l PRZYJAC|oŁ
osÓB Z ZEsPoŁEM DoWNA
'WIELKIE SERCE''

43-382 Bielsko-Biala. ul. lkara 6
NIP 547-21 -08-1 67 REGON: 241236026

KRS 0000 32 90 68

BILANS

na dzień 31.12.2009 REGON:241236026
Nazwa jednostki

Bilans sporządzony zgodnie z załąCznikiem do rozpoządzenia Ministra FinansÓw z 15.11.2001 /Dz.U.137 poz'1539/

WIERSZ AKTYWA Stan na WIERSZ PASYWA Stan na

1 roku koniec roku 2 początek rokI koniec roku

A Aktvwa trwałe 0.0( 00c A Fundusze własne 0.0( 1327.54

Wartości niemateriaIne i

orawne 00( 0.00 :undusz statutowv 00c 0.00

Rzeczowe aktwa trwałe 00c 0,00
Fundusz z aktualizacji

0.00 0.00

lil Należności dłuooterminowe 00c 0.0c il
Wynik finansowy netto za
rok obrotowv 0.00 1327 54

IV nwestvcie dłUooterminowe 0.00 0.0c ,|

NaoWyZKa plćycl]ouoW lldu
kosztami/wielkośc
dodatnia/ 0.00 1327 54

DłUgoterminowe rozliczenia
miedzvokresowe 0.00 0.0( 2

t\duwy4Nd NUszruw r rd

przychodamiiwielkośc
uiemna/ 0,00 0.00

3
Aktywa obrotowe

0.00 1377.5Ą B

Z.oDowlązanla l

rezeruvy na
zobowiazania 0.0c 50.0c

Zapasy rzeczowch aktywÓw
)hrotowch 0.0( 0.0c I

zobowiązania
długoterminowez
M.kfedńóW i pożVczek 0.0( 0.00

il Należności krótkoterminowe

0.00

il

zobowiązania
(rótkoterminowe i fundusze
ioecialne 0.00 0.00

(redvtv i ooŻVczki 0.0c 0.0t

lnne zobowiazania 0.00 0.0(

Fundusze soecialne 0.00 0.0(

llr Lnwesfucie krótkoterminowe 0.00 1377 '5Ą ll Rezerwv na zobowiazania 000 0,0(

1 Śrńr]ki ńionipińp 0.0c 1377.54
Rozliczenia
miedzvokresowe 0.0( 50.00

PozÓstałe aktwa finansowe 0.0( 0.00 I

ąozliczenia
niędzyokresoWe
rrzychodów 00( 50.00

c

Krotl(ote rmr nowe
rozliczenia
miedzvokresowe 0.00 0.00

lnne rozliczenia
miedzvokresowe 0.00 0.00

Suma bilansowa 0.00 1377.54 Suma bilansowa 0.00 1377.54

soprządziła: /data i podpis/

.. ł. b:..: .€. |ł, ),..,Ł{, ., {..d-:.

zarząd: /data i podpis/

Prezes- Magdalena Putyra

Wiceprezes_ Małgorzata Martyniak

Skarbnik- MaliolaCzakon

Sekretaa- UrszulaFijak

członek_ lrena Bandyk


