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RACHUNEKWYNIKOW
na dzie : 2011-12-31

Rachunek wynik w spoządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra
Finans wz15'11.2001 (Dz. U. 137poz.1539zp źn.zm.)

Pozycja WyszczegÓlnienie Kwota za popzedni
rok obrotowy

Kwota za bieżąry rok
obrotowy

I 2 3 4

A. Przychod y z działalności statutowei 0.00 u,521.U
t. Składki brutto określone statutem 0.00 950.02

il lnne przychody określone statutem 0.00 63,671.42

1 Pzychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 63,571.42

2 Pzychody z działalnośd statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0.00 0.00

3 Pozostałe pzychody określone statutem 0.00 0.00

B. Koszty realizacji zada statutowych 0.00 62,289.30

1 Koszty realizaqji zada statutowych działalności nieodpłatnej poŻytku
publicznąo

0.00 62,289.30

2 Koszty realizacji zada statutowych działalnoŚci odpłatnej poŻytku
publicznego

0.00 0.00

3 Pozostałe koszty realizacji zada statutowych 0.00 0.00

c. Wynik finansowy na działalności statutowei (wielkość dodatnia
lub ujemna) (A-B)

0.00 2,232.14

D. Koszty ad m in istracyjne 0.00 331.94

1 ZuŻycie materiał w i energii 0.00 331.94

2 Usługiobce 0.00 0.00

3 Podatki iopłaty 0.00 0.00

4 V1finagrodzensa oraz ubezpieczenia spoleczne i inne Świadczenia 0.00 0.00

5 Amortlzacja 0.00 0.00

6 Pozostałe 0.00 0.00

E. Pozostałe prrychody (nie wymienione w porycii A i G) 0.00 0.00

F. Pozostałe koszty (nie urymienione w poz. B' D i H) 0.00 0.00

G. Prrychody finansowe 0.00 0.00

H. Koszty finansowe 0.00 325.80

t. Wlnik finansovYy brutto na całokształcie działalności (wielkość
dodatnia lub uiemna) (C.D+E-F+G-H)

0.00 1,574.40

J. Zyski i straty nadanryczaine 0.00 0.00

I Zyski nadzwyeajne - wielkośĆ dodatnia 0.00 0.00

il. Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna 0.00 0.00

K Wlnik finansowy og łem (l+J) 0.00 1,5i14.40

R Żnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkośĆ ujemna) 0.00 0.00

2 R żnica zwiększająca pzychody roku następnego (wielkośÓ dodatnia) 0.00 1,574.40

Spoządzono dnia
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BILANS
sporządzony na dzie : 2g11-12-31

Małgorzata Martyniak
Urszula Fijak
Monika Kania
Ewa Mrzyk
Adrian Szarek

A. Aktytnła tnrnłe 0.00 0.00

t. Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

il. Rzeczowe a kty''ua trwałe 0.00 0.00

il1. Należności dłu goteminowe 0.00 0.00

lv. lnweĘcje długotermi nowe 0.00 0.00

v. Długotermi nowe rozliczen ia m iędryokresowe 0.00 0.00

B. Aktywa obrotowe 12,483.50 14,159,29

t. Zapasy nzeozowych aktyw w obrotowych 0.00 0.00

il. Należności kr tkoterminowe 0.00 0.00

ilt. lnwestycie kr tkoterminowe 12,483.50 14,159.29

1 Środki pieniężne 12,483.50 14J59.29

2 Pozostałe aktyvva fi nansowe 0.00 0.00

c. Kr tkoterminowe rozliczenia międryokresowe 0.00 0.00

A. Fundusze własne 11,600.30 1,574.40

t. Fundusz statutowy 0.00 0.00

il. Fundusz z aktualizacii uryceny 0.00 0.00

il. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 11,600.30 1,574.40

I Naduryżka prrychod w nad kosztami (wielkość dodatnia} 1't,600.30 1,574.40

2 Nadrłryżka koszt w nad przychodami (wielkość uiemna} 0.00 0.00

B. Zobowiązania i rezerury na zobowiąania 883.20 12,584.89

t. Zobowiązania długoterminowe z Ęfułu kredyt w i pożyczek 0.00 0.00

il. Zobowiązan ia kr tkoterm i nowe i fun d usze s pecjalne 0.00 0.00

1 Kredyty i pożyczki 0.00 0.00

2 lnne zobowiązania 0.00 0.00

3 Fundusze specialne 0.00 0.00

ilt. Rezerury na zobowiązania 0.00 0.00

tv. Rozliczenia międryokresowe 883.20 12,584.89

1 Rozliczenia międryokresowe prrychod w 0.00 0.00

2 lnne rozliczenia międryokresowe 883.20 12,584.89

Spoządzono dnia:

Halina Zaziąbło PREZES
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sTowARzYszENIE RoDzIN I PRZYJACIÓŁ
osoB 7, zesPoŁEM DowNA,,WIELKIE sERcE'
43-300 Bielsko-Biala ul.Słowackiego 45
KRS:0000329068 ; NIPz 547-21-08-167 ; REGON:241236026

INFORMACJA DODATKOWA

DoDATKowE IFrF'oRMAcJE I oBJAŚMENIA Do sPRAwozDAltIA FINANsowEGo
za 20t1 rok

I. Wyjaśnienia do BILANSU :

1. Wycena aktyw w

W bilansie na dzierl 3l.l2.20llr. aktywa trwałe nie wystąpĘ.

Na 31.I2.20l1r. występują jedynie aktywa obrotowe w postaci
pienięhe w kasie i banku w wysokoŚci 14.159,29 złz tego:

- środki pieniężne w kasie: got wka w kasie 3,a5 zŁ

inwesĘcji kr tkoterminowych: Ę to środki

- środki na rachunku bankowym w wysokości t4-156,24 zł.
Na dzierl 31.I1.Ż1lar. sprądzono konkretną inwentaryzzrcję kasy. Stan got wki w kasie był zgodny z raportem

kasowym oraz księgowaniami na koncie l00 i wyniÓsł 3,05 rł-

Stowarzys zenieposiada rachunek podstawowy w ING Bank Śląski oddział w Bielsku-Białej. Saldo na rachunku

bankowym na s1.tz.z011r. wyniosło 14.156,24 zł i jest zgodne z otrzymanym potwierdzeniem salda z Banku
jak r wnież z księgowaniami na koncie 130.

W bilansie nie }vystąplły Żadne naleŹności z uwagi na to, że wsrystkie zakupy byĘ pŁacone got wką lub

stanowĘ darowiznę r zeczow ą na działalno Ść statutową Stowarzys zenia.

Kr tkoterminowe rozliczenia międzyolaesowe - nie lvystąplły.

2. Wycena pasyw w

Fundusze własne.
Stowarryszenie możę twotzyć fundusz statutowy, fundusz rezerwowy, fundusz zaktualizacji wyceny.

W 2011r. Stowarzyszenie nie tworzyło funduszu rezerwowego ani funduszu zakfin|izaeji wyceny.

Fundusz statutowy na dzie 3t.t2.20llr. wyni sł 950,02 zł. Fundusz statutowy jest tworzony gł wnie ze

składek członkow'ii.t' oraz z dodatniego wyniku furansowego tj. nadwyżki przychodÓw nad kosztami za rok

ubiegły _ jeśli taka jest uchwała Walnego Zgromadz-erua.
w 2011 r. składki członkowskie były księgowane na koncie 720 01 jako przychody i słuzyły pokryciu bieżących

wydatk w statutowych i administracyjnych Stowarzyszenia, 720 AZ wynik finansowy 2011r.

Drugim zr dłem dochodÓw w 2011r. były darowizny na cele statutowe, kt re zostaĘ zaksięgowane na koncie

720 Ar

Pozostałe źr dładochod w, zkt rych może korzystać Stowarzyszenie zostaĘ określone w $ 27 stafutu i są to:

dochody ze zbi rek i imprez publiczrych, spadki, zapisy, subwencje, wpływy z lokat i odsetek bankowych,

środki ź po-o.y publicznej, dotacje, santy, wpĘwy z własnej działalnoŚci gospodarczej zprzenaczeniem na

cele statutowe.

Stowarzys zenie wiele zawdttęcza osobom zaanguŻowanym społecanie - nieodpłatnie, zwłasz.cza z Zarądu
i Komisji Rewizyjnej, kt re sw j wysiłek i czas poświęcĘ na organŁowanie imprez, spotkari statutowych, na

realuĄęprojeki w itutoto*ych oraz swoją wiedzą i pomocą słaŻyły rodzinom zdzieimi z zespołem Downa.

Za 20I1r. Stowarzyszenie osiągnęło rvynik finansowy netto tj. nadwyżkę przychod w nad kosztami

w wysokości 1.574ląo rłwyłączrrie zdziałalnoŚci statutowej. Przezraczenie nadwyzki określi uchwała Walnego

Zgromadzenia. Zgodnie ze statutem stowarąyszenia może byćprzemaczonatylko na cele statutowe.
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W pasywach bilansu nie występuj ą rozliczenia międzyokresowe,

Bilans za201lr. zanrtykasię sumami bilansowymi aktyw w i pasyw w w wysokoŚci 12.483,50 zł.

WYJAŚNIENIA do RACI{UNKU wYNIKow

l. Struktura rzeczowa i terytorialna przychod w.

a) zasięg terytoriaĘ - obszar RzeczypospolĘ Polskiej;
Stafut Stowarzysźeniaprzewiduje możliwoŚć prowadzenia działalności poza granicami parlstwa.

b) gł wne rodzaje działalności:_ 
iealizowanie w 2011r.: - szerzenie w społecaności wiedry o potzebach i problemach os b z Zespołem

Downa;
- integracja os b zZespołem Downa zresztą społecze stwa;
_ ..p'.".otowanie interes w os b z Zespołem Downa oraz interes w ich rodzin.

Status Stowarzys zpniaw $ 7 olaeśla pozostałe rodzaje działalności, kt re mogą być realizowane w latach 20l l
i następnych.

PRZYCHODY za20l1r.:

1. Przychody z bieĘcej działalności stafutowej ze konto 700 01

składek człoŃowskich.
2. Przychody z bieŻącej działalności stafutowej konto 7Ż0 0l

darowizny od osÓb flzycntych, firm oraz darowizna
rł-eczowa z Fundacji Rozrłoju Miasta w B_B w rarnach

akcji dobroczynnej ,,Uśmiechnij się na okrągło''
3. Wynik finansowy za2009t
4. .Wynik finansowy za20l0r.
5. WpĘwy 1%

6. aof. UM B-B Umowa SOVI-501214212011

7. oor. woJ. ŚL. Umowa2376lrops/2afi

Razem przychody:

2. Dane o kosztach.

KOSZTY m}0llr.;

l. KoszĘ og lnoadministracyjne
to anŻycie materiałÓw)

2. KoszĘ własne bieŻąeej działalności stafutowej nieodpłatnej

to wydatki na zakup art. spożywczych na spotkania integracyjne, koszt

wydruku kalendarzy z nazwą Stowarzys zenia dla członk w i os b
obcych,
Koszt 1%

3. Koszty - UM B-B Umowa SOVI-501214212011

4. Kosny - woJ.ŚL. Umowa 2376ltopsl20l1

5. KoszĘ finansowe
to prowizje i opłaty bankowe poniesione w zrviązku z obsługą rachunku

bankowego StowarzYszenia.
Łącznie koszty za}alOn rvyniosĘ

konto 720 Az

konto 740 01

konto 744 02

konto ?4A 03

950,02 zł

5.474,09 zł

'.327,54 
zŁ

l1.600,30 zł
22.947,33 zł

t4.950'00 zł

20.2a0,00 zł

77.449,28 zl

konto 410

konto 730

konto 730 01
konto 745 02

konto 745 03

konto 751

33l,94 zł

5.80l,622ł

22.108'6Ż zł
15.983,33 zl

18.395.73 zŁ

325,8CI zł

62.947,04 zl



Wynik finansowy a podatek dochodowy od ostÓb prawnych

WYNIK FINANSOWY
Przychody zdziałalności statutowej za Zallr.
Koszty własne działalnoŚci statutow ej n' 20 1 lr .

Koszty administracyjne za ZAt b.
Wynik na działalności statutowej zaŻ0llr.
Wynik na działalności operacyjnej
Wynik na działalności finansowej
Wynik finansowy za ŻOttr.

64.52|,44 zŁ

62.289,30 zł
33t'94 zł

1.900'20 zł
0,0a zł

425,8a zł
l.574'40 zł

Wynik finansowy za20llr. w wysokości 1.574140 zl zostanie preeznaczony na cele statutowe w 20t2r.,
zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Proporycj aZarządu Stowarzyszeniaco do pr7onaczenia wyniku finansowego za20llr.jest następująca:

Podatek dochodowy od os b prawnych

Zgodnie z art.l7 ust. l pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od os b prawnych wolne od podatku są dochody
podatnik w, ktÓrych celem statutowym jest działalność m.in. dobroczynna, ochrony zdrowia i pomocy

społecarej, rehabilitacji zawodowej i społeczrej inwalidÓw - w częściprznmaczonej na te cele.

Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 40 zwolnione z podatku są składki członkowskie organizaeji społecznych *

w cąŚci nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą.

W rwiązku z realizowaniem Mw cel w stafutolvych w 201tt. oraz przea|aczeniem dodatniego wyniku
finansowego na te cele Stowarzyszenię nie zapłaci podatku dochodowego od os b prawnych za 2010r.

Inne podatki

W związku z tym, Że stowarzyszenie nie zaffudnia pracownikÓw ani nie dzieli lYyniku finansowego pomiędzy

członkÓw ; podatek dochodowy od os b ftzycznych nie lYystąpi.

Podatek vAT - nie wysĘpił. Zgodnie z art.43 ust.l pkt 1 ustawy o VAT oraz załącznikiem nr 4 do ustawy
zwolnione przedmiotowo z vAT są usługi o PKWiU 91 świadczane przez organiracje członkowskie, gdzie

indziej nie sklasyfftowane /wyłącarie statutowe/.

STRUKTtJRA Śnonxow PIENIqżrwcH,

Stowarzyszenie nie jest zobowiąz.ane do sporządzar a sprawozdaniazprzepływu środk w pieniężnych, gdyż nie

spełnia warunk w określonych w art. 45 ust. 3 i art' 64 ust. l ustawy o rachunkowości.

Stowarz,yszenie na dzieri 3I.L2.20t1r. posiadało środki pieniężrie w wysokości 14.159,29 zł,
są to:
Środki pieniężne w kasie 3,05 zŁ

środki pienięźne na rachunku bankov'.ym I4.t56,24 zł.
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