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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK STOWARZYSZENIE ŚWIAT NADZIEI

I. BILANS
sporządzony za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.
(wersja uproszczona)

1. Aktywa
rok ubiegły

AKTYWA
A. aktywa trwałe

rok bieżący

5 084,00

5 084,00

I.Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

II.Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

0,00

III.Należności długoterminowe

5 084,00

5 084,00

IV.Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

V.Długotrwałe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

17423,06

11573,68

0,00

0,00

2 766,38

1047,67

0,00

0,00

2 766,38

1047,67

III.Inwestycje krótkoterminowe

14 656,68

10526,01

1.Środki pieniężne

14 656,68

10526,01

0,00

0,00

międzyokresowe

0,00

0,00

AKTYWA RAZEM

22507,06

16657,68

B. aktywa obrotowe
I.Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
II.Należności krótkoterminowe
1.Kredyty i pożyczki
2.Inne należności

2.Pozostałe aktywa finansowe

C. Krótkoterminowe rozliczenia

……………………
odpis osoby sporządzającej
sprawozdanie finansowe

…........………….
podpis SKARBNIKA

…………………………..
podpis PREZESA
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1.Pasywa
rok ubiegły

rok bieżący

20884,25

12145,06

I.Fundusz statutowy

0,00

0,00

II.Fundusz zapasowy

0,00

0,00

III.Wynik finansowy netto za lata uprzednie

17831,82

3052,43

IV.Wynik finansowy netto za rok obrotowy

3052,43

9092,63

PASYWA
A. fundusze własne

2.Zobowiązania i rezerwy za
zobowiązania

1 622,81

4 512,62

I.Zobowiązania długoterminowe z tytułu
kredytów i pożyczek
II.Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze
specjalne
1.Kredyty i pożyczki

0,00
1622,81

0,00
4512,62

0,00

0,00

2.Inne zobowiązania

1622,81

4512,62

3.Fundusze specjalne

0,00

0,00

III.Rezerwy na zobowiązania

0,00

0

IV.Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów

0,00

0,00

2.Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

22507,06

16657,68

PASYWA RAZEM

……............………
odpis osoby sporządzającej

…..........………………….
podpis SKARBNIKA

sprawozdanie finansowe
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…..........…………..
podpis PREZESA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK STOWARZYSZENIE ŚWIAT NADZIEI

II. Rachunek zysków i strat
sporządzony za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
A. Przychody z działalności statutowej

rok ubiegły

rok bieżący

143 933,00

172553,42

0,00
135 471
8 462

0,00
161721,62
10831,8

114 627,00

13 5030,00

29 306,00
26241,29

37523,42
28128,76

8873,48
1470,58
0

9921,83
9556,78
0,00

15 897,23
0,00
0,00

8650,15
0,00
0,00

0,24

0,00

0,00
0,00
12,52

302,03
0,00
0

3 052,43
0,00

9 092,63
0,00

0,00
0,00

0
0,00

3052,43
0,00
3052,43

9 092,63
0,00
9 092,63

0,00

0,00

3 052,43

9 092,63

I. Składki brutto określone statutem
II. Inne przychody określone statutem
III. w tym wpłaty 1 % na OPP

B. Koszty realizacji zadań statutowych
C. Wynik finansowy na działalności
statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna)
(A-B)
D. Koszty administracyjne
1. Zużycie materiałów i energii
2. Usługi obce
3. Podatki i opłaty
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
5. Amortyzacja
6. Pozostałe

E. Pozostałe przychody (niewymienione w
poza. A i G)
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B,
D, H)
G. Przychody finansowe
H. Koszty finansowe
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie
działalności (wartość dodatnia lub ujemna)
(C-D+E+F+G+H)
J. Zyski i straty nadzwyczajne
I.Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia
II.Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna

K. Wynik finansowy brutto (I+J)
L. Podatek dochodowy
M. Wynik finansowy netto (K-L)
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość
ujemna)
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego
(wielkość dodatnia)

…………………

odpis osoby sporządzającej

…....................…………….
podpis SKARBNIKA

sprawozdanie finansowe
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……………………..
podpis PREZESA

I.Informacja dodatkowa
1.Informacje wstępne
Stowarzyszenie ŚWIAT NADZIEI jest wpisane od 25.11.2005 roku do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego
przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000245833. Stowarzyszenie nie jest wpisane do Rejestru
Przedsiębiorców.
Od 12.03.2008 roku Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo, poprawa
jakości życia, rewalidacji i edukacji tych osób oraz stwarzanie szansy na ich lepsze funkcjonowanie i integrację
w społeczeństwie, w szczególności:
a.działania edukacyjno – rewalidacyjne:
propagowanie i rozwijanie nowoczesnych form i metod edukacji i rewalidacji
prowadzenie zajęć w tym zakresie
a.promowanie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych
b.wspieranie aktywności twórczej osób i promowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu
kulturalnym
c.wsparcie i pomoc rodzinom i opiekunom wychowującym dzieci niepełnosprawne
d.upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych umysłowo:
współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz praw osób niepełnosprawnych
wspieranie i ochronę działań na rzecz tych osób.
Siedziba Stowarzyszenia znajduje się we Wrocławiu 50-079 przy ul. Ruska 46 a.
PREZES

- Agnieszka Chojnacka

WICEPREZES

- Aleksandra Błoch

SKARBNIK

- Zacharska Zofia

SEKRETARZ

- Sylwia Adamaszek

CZŁONEK

- Kazimierz Tryniszewski

CZŁONEK

- Jacek Zachodny

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają łącznie: Prezes i Wiceprezes lub Prezes i Skarbnik lub
Wiceprezes i Skarbnik.
Działalność statutowa Stowarzyszenia stanowi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
Stowarzyszenie nie prowadzi statutowej odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
Roczne sprawozdanie Finansowe sporządzono za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. przy założeniu
kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez
Stowarzyszenie działalności.
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1.Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn
ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.
Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe stosując zasady określone Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości. W tym celu jasnego i szczegółowego przyjęcia określonych zasad rachunkowości dokonano
wyboru, zasad i metod oraz sposobów prowadzenia ksiąg rachunkowych, spośród dopuszczonych ww. ustawą.
Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o
rachunkowości, z tym, że:
wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, pomniejszonych o dokonane odpisy
umorzeniowe (amortyzacyjne),
wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej nie są wprowadzane do
ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, lecz w momencie zakupu są odpisywane w koszty
materiałów.

Stawki amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych ustala się na podstawie

przewidywanego okresu ich używania, z uwzględnieniem stawek przewidzianych w Ustawie o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych,
środki trwałe wycenia się według cen nabycia i kosztu wytworzenia po aktualizacji wyceny,
pomniejszone o dokonane odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne).
Środki trwałe o wartości mniejszej niż 3 500,00 zł. i przewidywanym okresie użytkowania nie dłuższym niż 1
rok kwalifikuje się do materiałów nisko cennych. Odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) dla materiałów nisko
cennych ustala się w sposób uproszczony jednorazowo odpisując w koszty Stowarzyszenia całą wartość tego
materiału w miesiącu przekazania go do użytkowania.
Środku trwałe o wyższej nie 3 500,00 zł. wartości początkowej przyjmuje się do ewidencji księgowej środków
trwałych i od następnego miesiąca od przekazania ich do użytkowania rozpoczyna się ich odpisywanie w ciężar
kosztów amortyzacji. Od tej grupy środków trwałych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z ustawą o
rachunkowości. Odpisy amortyzacyjne ustala się w drodze systematycznego rozłożenia wartości początkowej
danego środka trwałego na przewidywane lata jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych
ratach.
Stawki amortyzacyjne stosowane przez Stowarzyszenie przewidziane są w Wykazie Rocznych Stawek
Amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.
Środki trwałe Stowarzyszenia amortyzuje metodą liniową.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przeznaczone do likwidacji lub wycofania z użytkowania
wycenia się wg ich wartości netto.
Należności wyceniono w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Środki pieniężne w walucie polskiej wycenia się według wartości nominalnej.
Fundusze własne ujęto w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów, zgodnie ze
statutem Stowarzyszenia i zasadami określonymi przepisami prawa.
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Fundusz statutowy wykazano w wysokości określonej w statucie Stowarzyszenia.
Rezerwy na zobowiązania tworzy się w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie
jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny
szacunek jest możliwy.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów występują w przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych
okresów sprawozdawczych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim:
poniesione koszty lecz dotyczące późniejszych okresów.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są tworzone w związku z brakiem
przejściowych różnic między wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich
wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości.
Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej
zapłaty.
Stowarzyszenie nie dokonywało w roku 2014 żadnych zmian zasad polityki rachunkowości.
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1.Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
•AKTYWA
Na aktywa trwałe składają się:
AKTYWA TRWAŁE

2013

2014

aktywa trwałe

0,00

0,00

umorzenie środków trwałych

0,00

0,00

wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

udziały i akcje

0,00

0,00

odpisy aktualizujące udziały i akcje

0,00

0,00

5 084,00

5 084,00

5 084,00

5,084,00

5 084,00

5 084,00

2013
0,00

2014
0,00

2 766,38

1 047,67

0,00

0,00

•jednostki powiązane

0,00

0,00

•pozostałe jednostki

0,00

0,00

2 766,38

1 047,67

•zaliczki na poczet dostaw

0,00

0,00

•rozrachunki z pracownikami – zaliczka na zakupy

0,00

0,00

325,00

0,00

•nadpłaty dostawcom

250,51

0,00

•rozliczenia z tyt. podatku dochodowego od osób

633,77

0,00

1 557,10

1 047,67

14 656,68
14 656,68
0,00

10 526,01
10 526,01
0,00

należności długoterminowe
•Zapłacone kaucje
aktywa trwałe bilansowe, razem
Na aktywa obrotowe składają się:
AKTYWA OBROTOWE
I.Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
II.Należności krótkoterminowe
a.kredyty i pożyczki

b.inne należności

•rozrachunki z Prezesem Zarządu z tytułu zwrotu
części dotacji

fizycznych pit 4R
•rozliczenia z ZUS z tyt. Składek na
ubezpieczenia społeczne, zdrowotne FPi FGŚP
III.Inwestycje krótkoterminowe
a.środki pieniężne
b.pozostałe aktywa finansowe

Aktywa obrotowe bilansowe, razem

17 423,06

11 573,68

Stowarzyszenie na dzień 31.12.2014 nie tworzyło rezerw na przewidywane straty, nie tworzyło rozliczeń
międzyokresowych kosztów.
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•PASYWA
Na fundusze własne składają się:
FUNDUSZE WŁASNE

2013

2014

I.Fundusz statutowy

0,00

0,00

II.Fundusz zapasowy

0,00

0,00

17 831,82

3 052,43

12 237,01

3052,43

2 868,57

0,00

2 726,24

0,00

3 052,43

9092,63

20 884,25

12 145,06

2013

2014

0,00

0,00

1 622,83

4 512,62

a.kredyty i pożyczki

,000

0,00

b.inne zobowiązania

1 622,83

0,00

fizycznych PIT-4R

0,00

3587,00

•zobowiązania wobec dostawców

0,00

925,62

1 622,83

0,00

c.fundusze specjalne

0,00

0,00

III.Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

IV.Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

a.rozliczenia międzyokresowe przychodów

0,00

0,00

b.inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

1 622,83

4 512,62

III.Wynik finansowy za lata poprzednie
a.wynik finansowy roku poprzedniego
b.wynik finansowy roku ubiegłego (2011/2012)
c.korekta lat poprzednich – ujawnione przychody

i

koszty
IV.Wynik finansowy roku bieżącego
Fundusze własne bilansowe, razem

Na zobowiązania i rezerwy składają się:
ZOBOWIĄZANA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I.Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i
pożyczek
II.Zobowiązania

krótkoterminowe

i

fundusze

specjalne

•zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ode osób

•zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem
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3.Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym
przychodów określonych statutem .
Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 201 r. w sprawie szczegółowych
zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. nr 137, poz. 1539) do przychodów Stowarzyszenia zalicza się
otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i
statutem, w tym otrzymane składki statutowe, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne
ze sprzedaży majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje, a w przedstawicielstwach
przedsiębiorców zagranicznych – także środki pieniężne otrzymane od przedsiębiorcy zagranicznego, z
przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów działalności przedstawicielstwa.
Wszystkie wymienione wyżej przychody jednostek niezarobkowych można podzielić na trzy grupy:
1.przychody z działalności statutowej,
2.pozostałe przychody,

3.przychody finansowe.
Do przychodów z działalności statutowej zalicza się w szczególności:
składki członkowskie,

środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa i statutu jako przychody działalności
statutowej to: darowizny i dotacje.
Przychody finansowe uzyskane z operacji finansowych obejmują w szczególności:

odsetki od środków na rachunku bankowym.
Przychody statutowe z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego na Organizacje Pożytku Publicznego wynoszą
w 2014 r.

PRZYCHODY
STATUTOWEJ

Z

DZIAŁALNOŚCI

2013

2014

Przychody z tytułu 1%
Przychody z tytułu realizacji projektów
* z realizacji umów finansowanych przez MOPS
* z realizacji umów finansowanych przez Urząd Miejski
Wrocławia Wydział Zdrowia PFRON-I Edycja
* z realizacji umów finansowanych przez Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
* z realizacji umów finansowanych przez Ministerstwo Kultury
NIMOZ
* z realizacji umów finansowanych przez Urząd Miejski
Wrocławia Wydział Kultury
* z realizacji umów finansowanych przez Urząd Miejski
Wrocławia - IMPART
* z realizacji umów finansowanych przez Komisje Europejską –
Przedstawicielstwo w Polsce
Pozostałe przychody statutowe
* Dotacje i składki członkowskie
* Przychody z lat ubiegłych
Razem przychody z działalności statutowej

8 462,00
114 627,00
38 969,00
31 986,00

10 831,80
135 030,00
0
53 780,00

20 000,00

10 000,00

0,00

25 000,00

0,00

40 000,00

0,00

6 250,00

23 672,00
20 844,00
20 844,00
0,00
143 933,00

0,00
26 691,62
8 859,80
17 831,82
172 553,42
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5. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i
niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych
Działalność Stowarzyszenia wiąże się nierozerwalnie z ponoszeniem kosztów. Zgodnie z § 2 ust. 3
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla
niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z
2001 r. nr 137, poz. 1539) do kosztów Stowarzyszenia zalicza się koszty związane z realizacją zadań
statutowych (w tym świadczenia określone statutem) oraz koszty administracyjne jednostki, w szczególności
odpisy amortyzacyjne lub umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie
materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym.

Wszystkie koszty ponoszone przez jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej można pogrupować
następująco:
1.koszty realizacji zadań statutowych,
2.koszty administracyjne,
3.pozostałe koszty,
4.koszty finansowe.
Koszty realizacji zadań statutowych obejmują koszty, które wiążą się z realizacją celów, dla jakich
Stowarzyszenie zostało powołane, a nie są kosztami administracyjnymi.
KOSZTY REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
* z realizacji umów finansowanych przez Urząd Miejski Wrocławia Wydział
Zdrowia PFRON-I Edycja
* z realizacji umów finansowanych przez Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
* z realizacji umów finansowanych przez Ministerstwo Kultury NIMOZ
* z realizacji umów finansowanych przez Urząd Miejski Wrocławia Wydział
Kultury
* z realizacji umów finansowanych przez Urząd Miejski Wrocławia IMPART
Razem koszty z działalności statutowej

2014
53 780,00
10 000,00
25 000,00
40 000,00
6 250,00
135 030,00

Z kolei koszty administracyjne to koszty poniesione na utrzymanie działalności Stowarzyszenia w okresie w
jakim nie są realizowane programy, z których Stowarzyszenie otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów
związanych z czynszem i opłatami za media.
Pozostałe koszty to koszty, które nie są związane z działalnością administracyjną ani też z operacjami
finansowymi:
nieplanowane odpisy amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
związane z ich sprzedażą lub likwidacją,
przedawnione należności,
naliczone odszkodowaniami, kary i grzywny, których jednostka ma obowiązek zapłacić.
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6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
W roku 2014 nie nastąpiły zwiększenia funduszu statutowego.

7. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań
związanych z działalnością statutową
W roku 2014 Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością
statutową.

8. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach
majątku i źródła ich finansowania
Stowarzyszenie nie planuje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich
finansowania.

9. Różnice między deklaracją CIT – 8 a rachunkiem wyników.
Przychody wskazane w rachunku wyników wynoszą 172 553,42 zł natomiast w deklaracji CIT-8 zostały
pomniejszone o nadwyżkę przeksięgowanych przychodów za rok ubiegły w kwocie 17 831,82 zł i stanowią
kwotę 154 721,60 zł.
Koszty wskazane w rachunku wyników wynoszą 28 128,76 zł natomiast w deklaracji CIT-8 zostały
pomniejszone o nadwyżkę przeksięgowanych przychodów za rok ubiegły w kwocie 17 831,82 zł i stanowią
kwotę 154 721,60 zł.
W niniejszym sprawozdaniu Stowarzyszenie przedstawiło wszelkie zdarzenia mające wpływ na wynik
finansowy.
Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy.

……............……

odpis osoby sporządzającej
sprawozdanie finansowe

……..……………….
podpis SKARBNIKA
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……………………..
podpis PREZESA

