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Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

za rok 2013

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem
X;
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe
Gmina

M. ZABRZE

Miejscowość

Nr faxu

ZABRZE

-

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ
"MODLITWA I CZYN"
Kraj

Ulica

BYTOMSKA

Kod pocztowy

E-mail

41-803

ksn.micz@op.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego
5. Numer REGON

Województwo

POLSKA

ŚLĄSKIE

Powiat

M. ZABRZE

-

Nr domu

39

Nr lokalu

Poczta

ZABRZE

Nr telefonu

Strona www

322716847

www.modlitwaiczyn.pl

13.12.2004 (Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego)
21.03.2007

278348621

6. Numer KRS

0000223459

1. KS. HENRYK BARDOSZ - PRZEWODNICZĄCY I ASYSTENT
KOŚCIELNY
7. Skład organu zarządzającego organizacji

2. KS. SEBASTIAN BENSZ - WICE PRZEWODNICZĄCY

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu
zarządzającego)

3. BEATA KOCJAN - SKARBNIK
4. SONIA BUREK - SEKRETARZ

8. Skład organu kontroli lub nadzoru
organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli
lub nadzoru)

5. BARBARA PAJER - CZŁONEK ZARZADU
6. BEATA GERLICH - CZŁONEK ZARZĄDU
1. CHMURA EWA - PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZ.
2. SKLORZ JANINA - CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
3. ADAMCZYK ŁUKASZ - CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
-
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9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Zgodnie z § 11 Statutu KSN MiCz celem Stowarzyszenia jest:
- kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich w duchu
wartości Ewangelii, zgodnie z zasadami katolickiej nauki
społecznej;
- propagowanie szeroko pojętej idei integracji społecznej osób
niepełnosprawnych;
- podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu
wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym ich rodzinom i
opiekunom;
- prowadzenie działalności charytatywnej;
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa;
- działalność oświatowa;
- działalność wydawnicza;
- propagowanie profilaktyki zdrowotnej – promocja zdrowia
i zdrowego trybu życia;
- promocja i organizacja wolontariatu.

Zgodnie z § 12 Statutu KSN MICZ, do realizacji swych celów
Stowarzyszenie dąży przez:
- gromadzenie dotacji, darów, zapisów, świadczeń na rzecz osób
niepełnosprawnych;
- inicjowanie, organizowanie i prowadzenie imprez o charakterze
charytatywnym;
- prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami. Cały dochód z tej działalności może
być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych;
- tworzenie lub pomoc w tworzeniu domów, w których na stałe
zamieszkają osoby niepełnosprawne z rodziną lub ze swymi
pełnosprawnymi przyjaciółmi;
- prowadzenie świetlic, ośrodków mieszkalno – rehabilitacyjnych
i innych placówek pomocy i rehabilitacji;
10. Sposób realizacji celów statutowych
- prowadzenie poradnictwa w zakresie pomocy medycznej,
organizacji
oświatowej, prawnej, dotyczącej uprawnień osób
niepełnosprawnych;
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych
prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, kulturalnej;
organizacji na podstawie statutu organizacji)
- organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, spotkań
dyskusyjnych, prelekcji i seminariów;
- organizowanie spotkań i imprez towarzyszących o charakterze
kulturalno - oświatowym i sportowo – rekreacyjnym oraz turnusów
rehabilitacyjnych;
- wspieranie jednostek i rodzin w ich rolach opiekuńczych
i wychowawczych;
- reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz
publicznych;
- współpraca z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, osobami
prawnymi i fizycznymi o tych samych lub podobnych celach
i założeniach w kraju i zagranicą;
- prowadzenie innych form działalności mogących służyć celom
oraz realizacji zadań Stowarzyszenia.
11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego
1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem 2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom
wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans
publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia
tych rodzin i osób;
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z
3. Promocja i organizacja wolontariatu.
2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

Stowarzyszenie w roku 2013 realizowało statutowe cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej
działalności.
Podjęło następujące działania:
I.NIEODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA I POŻYTKU PUBLICZNEGO
1. Zorganizowało lub umożliwiono udział w spotkaniach religijnych: 3-dniowe wspólnotowe
rekolekcje wielkopostne i adwentowe, pielgrzymki: udział w Diecezjalnej Pielgrzymce
Niepełnosprawnych w Rudach Raciborskich, udział w Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymce do
Częstochowy.
2. Zrealizowało dwa programy dotowane przez Urząd Miasta Zabrze:
I PROGRAM (od 10 stycznia do 31 grudnia 2013): Prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin
dotkniętych niepełnosprawnością oraz spotkania integracyjno - formacyjne (Umowa Nr
CRU/669/2013 z dnia 08.03.2013). Kwota dotacji z UM Zabrze 5 000,00 zł – cała kwota
została wykorzystana.
II PROGRAM (od 10 stycznia do 31 grudnia 2013): Wspieranie działań mających na celu
integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem WARSZTATY NIEZALEŻNEGO ŻYCIA
„DĄŻYMY DO SAMODZIELNOŚCI” (Umowa Nr CRU/715/2013 z dnia 08.03.2013). Kwota
dotacji z UM Zabrze 4 000,00 zł - cała kwota została wykorzystana.
W ramach tych programów zorganizowano: cykl comiesięcznych spotkań integracyjnych
w pierwszą i drugą niedzielę miesiąca, spotkania integracyjno – rekreacyjne (2 Rodzinne
Pikniki, wspólnotowo – rodzinne spotkanie przy ognisku, spotkanie świąteczne), warsztaty
plastyczne "Aniołowo", zabawę sylwestrową, udział w Spartakiadzie dla Niepełnosprawnych.
3. Zorganizowano 10 spotkań grupy wsparcia dla wolontariuszy w ich pracy na rzecz
Stowarzyszenia i by krzewić ideę wolontariatu. Z inicjatywy wolontariuszy odbyło się kilka
wycieczek plenerowych, w których uczestniczyły też osoby niepełnosprawne.
4. W lipcu Stowarzyszenie było organizatorem 2-tygodniowego turnusu rehabilitacyjnego
rozwijającego zainteresowania i uzdolnienia (rozwój sfery duchowej poprzez aktywny udział
w praktykach religijnych) dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W turnusie wzięło
udział 120 osób. Turnus ten był organizowany w 31,28% w ramach nieodpłatnej a w 68,72%
odpłatnej działalności statutowej.
5. Od IX prowadzone były zajęcia teatralne, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne
i wolontariusze, uwieńczone kilkoma przedstawieniami. W miesiącach V, VI i XI odbyły się
szkolenia w posługiwaniu się językiem migowym oraz w XI i XII szkolenia nt pozyskiwania
środków finansowych na działalność w ramach konkursów grantowych cz.1 i 2 organizowane
przez Gliwickie COP.
6. 22 IX z inicjatywy europosłanki Małgorzaty Handzlik w ramach Akcji KOPCIUSZEK na rzecz
naszego Stowarzyszenia i Fundacji Dzieciom „ULICA” odbyły się dwa charytatywne przedst.
teatralne pt. „Lady Robin Hood” w Teatrze Nowym w Zabrzu. Przekazano nam czek na kwotę
20 tysięcy zł na budowę domu dla niepełnosprawnych.
7. Kontynuowano budowę domu dla niepełnosprawnych. Został ukończony 1 etap budowy stan surowy zamknięty budynku. Dalsze prace wykończeniowe prowadzone są w zależności
od napływu środków. Wszystkie dotychczasowe wydatki zostały uregulowane bez zaciągania
kredytów.
II. ODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA I POŻYTKU PUBLICZNEGO
1. W ramach działalności statutowej odpłatnej w 68,72% zorganizowano dwutygodniowy turnus
rehabilitacyjny w Głogowie i 3-dniowe rekolekcje (wielkopostne i adwentowe) w Tarnowskich
Górach.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku
publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

Cały kraj
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2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie
sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-  tak
wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki
publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady  nie
opieki zdrowotnej
2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
Lp Nazwa placówki

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań
placówki w okresie
sprawozdawczym

1

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

-

4

-

-

-

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
Liczba odbiorców działań organizacji
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby
fizyczne

150

Osoby
prawne

0

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

1. Działalności organizacji religijnych;
1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego

2. Pomocy społecznej pozostałej bez zakwaterowania, gdzie
indziej niesklasyfikowanej;

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz
ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych
tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3
rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

3. Działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowana - organizacja i promocja wolontariatu.

Kod PKD:

94.91.Z

Kod PKD:

88.99.Z

Kod PKD:

94.99.Z

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
Cały kraj
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)
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5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
 tak
 nie

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej
pożytku publicznego

1. Pomocy społecznej pozostałej z zakwaterowaniem (2 tyg. turnus
rehabilitacyjny)
2.Działalności organizacji religijnych(3-dniowe rekolekcje)

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3
rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na
temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

Kod PKD:

87.90.Z

Kod PKD:

94.91.Z

Kod PKD:

-

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację odpłatnej działalności pożytku
publicznego
cały kraj
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

 tak

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

 nie

_
5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD
2007
odpowiadającego/ych
tej
działalności. Jeśli
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

-
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i
strat)

1 119 950,22 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
3. Przychody z działalności gospodarczej
4. Przychody z działalności finansowej

254 418,95 zł
88 847,00 zł
0,00 zł
9 056,78 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

65 662,36 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem:

27 382,00 zł

w
tym:

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych

0,00 zł

b) ze środków budżetu państwa

0,00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) z dotacji z funduszy celowych
7. Ze źródeł prywatnych ogółem:
a) ze składek członkowskich

w
tym:

9 000,00 zł
18 382,00 zł
168 345,59 zł
6 971,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

49 932,79 zł

c) z darowizn od osób prawnych

21 379,00 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

90 062,80 zł

e) ze spadków, zapisów

0,00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników
majątkowych)

0,00 zł

g) z nawiązek sądowych

0,00 zł

h) ze świadczeń pieniężnych

0,00 zł

8. Z innych źródeł

760 656,49 zł

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego
2. Wynik działalności gospodarczej
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

-826,68 zł
0,00 zł
0,00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych
1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej
w poprzednich okresach sprawozdawczych

275 526,87 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogółem

16 384,03 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania
1

Pomoc w sfinansowaniu kosztu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjno-rekolekcyjnowypoczynkowy dla niepełnosprawnych w Głogowie 16-31.07.2013

2

-

0,00 zł

3

-

0,00 zł

4

-

0,00 zł

16 384,03 zł

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą
1

Budowa domu dla niepełnosprawnych

2

Działalność statutowa stowarzyszenia

3

Pomoc osobom niepełnosprawnym i organizację turnusu rehabilitacyjnego

4

-

7 527,35 zł
802,80 zł
0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

W tym:
wysokość
kosztów
finansowana z
1% podatku
dochodowego
od osób
fizycznych

185 473,29 zł

16 384,03 zł

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

93 034,87 zł

16 384,03 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

89 673,68 zł

0,00 zł

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
w
tym :

511,10 zł

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
f)pozostałe koszty ogółem:

0,00 zł
2 764,74 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

230,00 zł

0,00 zł
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

 z podatku dochodowego od osób prawnych
 z podatku od nieruchomości
 z podatku od czynności cywilnoprawnych
 z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych zwolnień -> jakich?________________________

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej
działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z
dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43,
poz. 226)

 tak
 nie
 własność
 użytkowanie wieczyste
 najem
 użytkowanie
 użyczenie
 dzierżawa
 nie korzystała

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy
lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości
następujące prawo:

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie
stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są
już zatrudnione w organizacji)

0

osób

0

etatów

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12.
Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy
cywilnoprawnej

0 osób

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

 tak
 nie

1. Organizacja ma członków

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku
obrotowego

122 osób fizycznych
0

osób prawnych

organizacja pozyskała 23 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła 8 członków

10 / 21
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji,
niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby
świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

 tak
 nie

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż
30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w
tym:

42 osób

a) członkowie organizacji

2 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
d)członkowie organu zarządzającego
e) inne osoby

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres
dłuższy niż 30 dni

0 osób
0 osób
40 osób

55 osób

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji
w okresie sprawozdawczym)

w
tym:

a) członkowie organizacji

30 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 osób

d) członkowie organu zarządzającego
e) inne osoby

6 osób
25 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym

a) z tytułu umów o pracę

w
tym:

0,00 zł

wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

Nagrody

0,00 zł

Premie

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną
działalnością pożytku publicznego

w
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

0,00 zł
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3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą organizacji
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń
w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w
przygotowane pole)

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

 tak
 nie
0,00 zł
(§ 38a pt 1. statutu Stowarzyszenia)
Niniejszy Statut zabrania:
1.udzielania pożyczek lub
zabezpieczania zobowiązań majątkiem
Stowarzyszenia
w stosunku do jej członków, członków
organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim albo
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli, zwanych dalej "osobami
bliskimi";
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VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną
w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
samorządu terytorialnego

 tak

 nie

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp Nazwa zadania
1

2

Kwota

Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób i rodzin dotkniętych niepełnosprawnością lub
długotrwałą chorobą. Spotkania w ramach Grupy Wsparcia dla Rodzin dotkniętych
niepełnosprawnością. - w okresie od 10.01.2013r. do 31.12.2013r.
(Umowa Nr CRU/669/2013 z dnia 08.03.2013)
Wspieranie działań mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem
WARSZTATY NIEZALEŻNEGO ŻYCIA „DĄŻYMY DO SAMODZIELNOŚCI” - w okresie od
10.01.2013r. do 31.12.2013r. (Umowa Nr CRU/715/2013 z dnia 08.03.2013

5 000,00 zł
4 000,00 zł

3

-

0,00 zł

4

-

0,00 zł

5

-

0,00 zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone
przez organy administracji rządowej

 tak
 nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp Nazwa zadania

Kwota

1

-

0,00 zł

2

-

0,00 zł

3

-

0,00 zł

4

-

0,00 zł

5

-

0,00 zł

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych
w okresie sprawozdawczym
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne
 tak

 nie
1. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp Nazwa zamówienia

Kwota

1

-

0,00 zł

2

-

0,00 zł

3

-

0,00 zł

4

-

0,00 zł

5

-

0,00 zł
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X. Informacje uzupełniające
1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki
Nazwa spółki

Lp
1
2
3

-

Siedziba spółki

% udziałów
lub akcji w
kapitale

-

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

%
%

%
%

%

%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
1
2
3

-

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Data zakończenia
Lp
Przedmiot kontroli
Organ kontrolujący
kontroli
Urząd Marszałkowski Województwa
1 Organizator turnusu
15.03.2013
Śląskiego w Katowicach
2 3 4 4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.  tak
1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku  nie
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)
5. Dodatkowe informacje
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

Podpis

Ks.Henryk Bardosz –
przewodniczący
Ks. Sebastian Bensz –
wiceprzewodniczący

…………………..

Beata Kocjan –
skarbnik

…………………

Sonia Burek –
sekretarz
Barbara Pajer –
członek Zarządu
Beata Gerlich –
członek Zarządu

………………….

………………..
…………………
………………….

Data wypełnienia
sprawozdania

Miejsce na pieczęć organizacji o ile
organizacja posiada pieczęć
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI OPP ZA ROK 2013
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH PRZYJACIÓŁ „MODLITWA I CZYN”
INFORMACJA DODATKOWA
WSTĘP
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych I Ich Przyjaciół „Modlitwa I Czyn” w Zabrzu
ul. Bytomska 39 zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 grudnia 2004 r. a jako organizacja
pożytku publicznego zostało zarejestrowane w dniu 21 marca 2007 r.
- Nr KRS 0000223459
- REGON 278348621
- NIP 6482520088

Dane dotyczące członków zarządu:







ks. Henryk Bardosz – przewodniczący Zarządu i asystent kościelny
ks. Sebastian Bensz – wice przewodniczący Zarządu
Beata Kocjan – skarbnik Zarządu
Sonia Burek – sekretarz Zarządu
Barbara Pajer – członek Zarządu
Beata Gerlich – członek Zarządu

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest:










kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich w duchu wartości Ewangelii,
zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej;
propagowanie szeroko pojętej idei integracji społecznej osób niepełnosprawnych;
podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc
osobom niepełnosprawnym ich rodzinom i opiekunom;
prowadzenie działalności charytatywnej;
promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa;
działalność oświatowa;
działalność wydawnicza;
propagowanie profilaktyki zdrowotnej – promocja zdrowia i zdrowego trybu życia;
promocja i organizacja wolontariatu.

Do realizacji swych celów Stowarzyszenie dąży przez:
 gromadzenie dotacji, darów, zapisów, świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych;
 inicjowanie, organizowanie i prowadzenie imprez o charakterze charytatywnym;
 prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami. Cały dochód z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie do
realizacji celów statutowych;
 tworzenie lub pomoc w tworzeniu domów, w których na stałe zamieszkają osoby
niepełnosprawne z rodziną lub ze swymi pełnosprawnymi przyjaciółmi;
 prowadzenie świetlic, ośrodków mieszkalno – rehabilitacyjnych i innych placówek
pomocy i rehabilitacji;
 prowadzenie poradnictwa w zakresie pomocy medycznej, oświatowej, prawnej,
dotyczącej uprawnień osób niepełnosprawnych;
 prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, kulturalnej;
 organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, spotkań dyskusyjnych, prelekcji
i seminariów;
 organizowanie spotkań i imprez towarzyszących o charakterze kulturalno oświatowym i sportowo – rekreacyjnym oraz turnusów rehabilitacyjnych;
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 wspieranie jednostek i rodzin w ich rolach opiekuńczych i wychowawczych;
 reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych;
 współpraca z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, osobami prawnymi
i fizycznymi o tych samych lub podobnych celach i założeniach w kraju i zagranicą;
 prowadzenie innych form działalności mogących służyć celom oraz realizacji zadań
Stowarzyszenia.
W roku 2013 Stowarzyszenie swoje cele i formy działania realizowało w ramach
nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
W ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenie może
realizować swoje cele statutowe poprzez prowadzenie:
 działalności organizacji religijnych – kod PKD 94.91.
 działalności fizjoterapeutycznej - kod PKD 86.90.A
 działalności pielęgniarek i położnych - kod PKD 86.90.C
 pomocy społecznej pozostałej z zakwaterowaniem - kod PKD 87.90.Z
 pomocy społecznej pozostałej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej
- kod PKD 88.99.Z;
 pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
(szkolenia, konferencje i seminaria z zakresu problematyki różnorakiej
niepełnosprawności dla członków stowarzyszenia, wolontariuszy i innych
zainteresowanych osób) – kod PKD 85.59.B
 pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowanej
(opieka psychologa, kapelana, masażysty, rehabilitanta) – kod PKD 86.90.E
 wydawanie książek – kod PKD 58.11.Z
 działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana)
– kod PKD 94.99.Z
W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenie może realizować
swoje cele statutowe poprzez prowadzenie:
 działalności organizacji religijnych – kod PKD 94.91.
 działalności fizjoterapeutycznej - kod PKD 86.90.A
 działalności pielęgniarek i położnych - kod PKD 86.90.C
 pomocy społecznej pozostałej z zakwaterowaniem - kod PKD 87.90.Z
 pomocy społecznej pozostałej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej
- kod PKD 88.99.Z;
 pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
(szkolenia, konferencje i seminaria z zakresu problematyki różnorakiej
niepełnosprawności dla członków stowarzyszenia, wolontariuszy i innych
zainteresowanych osób) – kod PKD 85.59.B
 pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowanej
(opieka psychologa, kapelana, masażysty, rehabilitanta) – kod PKD 86.90.E
 wydawanie książek – kod PKD 58.11.Z
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej
kontynuacji działalności.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych w roku obrotowym (rok kalendarzowy 2013).
Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych i innych, których dane wynikają z ksiąg
rachunkowych został określony w następujących aktach prawnych:
 Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
 Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), art. 52 ust. 1 i 2, art. 53 ust. 1;

16 / 21





Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), art. 27 ust. 2;
Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami
handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539
ze zm.).
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104
z późn. zm.)

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Modlitwa i Czyn” w Zabrzu
w roku 2013 nie prowadziło działalności gospodarczej i nie zatrudniało żadnych
pracowników.
W Stowarzyszeniu KSN MICZ stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych
składników aktywów i pasywów:
a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia, pomniejszonej
o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Każdy środek trwały jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).Składniki
majątku trwałego o wartości początkowej równej i większej niż 3 500,- zł są amortyzowane
metodą liniową, za pomocą stawek podatkowych i są objęte ewidencją bilansową. Składniki
majątku trwałego (o okresie używania dłuższym niż rok) o wartości początkowej do 3 500,- zł
są objęte ewidencją bilansową i odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji
w miesiącu oddania do używania, objęte są również ewidencją ilościowo - wartościową w księdze
inwentarzowej.
Składniki majątku trwałego, których wartość początkowa nie przekracza kwoty 1 500,- zł
odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich
do użytkowania. Ewidencja ilościowa tych przedmiotów prowadzona jest w wykazie przedmiotów
o małej wartości.
Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nieprzekraczającej kwoty 3 500,- zł
odpisuje się jednorazowo, w pełnej wartości, w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne
są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych.
b) inwestycje długoterminowe – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości;
c) inwestycje krótkoterminowe – według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od
tego, która z nich jest niższa;
d) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według ceny nabycia;
e) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty;
f) zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty;
g) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
h) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

W roku 2013 Stowarzyszenie kontynuowało budowę domu dla niepełnosprawnych (wydatki
z tym związane księgowane są na koncie 010-2 Środki trwałe w budowie).
Wydatki na środki trwałe w budowie: 943 140,73 zł (w 2013r. 597 869,12 zł).
Nie zakupiło innych środków trwałych o wartości zakupu powyżej 3 500 zł.
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STRUKTURA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W ROKU 2013
Saldo początkowe na dzień 01.01.2013:
Saldo końcowe na dzień 31.12.2013:

539 554,88 zł
57 225,20 zł

w tym:
a. kasa (konto 100):

300,89 zł

Siedziba Stowarzyszenia 41-803 Zabrze ul. Bytomska 39

b. rachunek bankowy (konto 130):
5 270,69 zł
Bank PEKAO S.A. 41-800 Zabrze pl.Warszawski 9
Nr konta bankowego: PL 18 1240 4849 1111 0000 5350 7738
c. rachunek oszczędnościowy (konto 131-1): 51 653,82 zł
Bank PEKAO S.A. 41-800 Zabrze pl.Warszawski 9
Nr konta bankowego: PL 79 1240 4849 1111 0010 4388 9250
LP

RODZAJ PRZYCHODU

I.

PRZYCHODY OGÓŁEM

A.

Przychody z działalności statutowej

1.

Składki członkowskie

NR KONTA

KWOTA W 2013

1 119 950,22 zł
1 110 803,44 zł
700-1

6 971,44 zł

Na koniec roku 2013 członkowie stowarzyszenia zalegają za składki na kwotę 405,00 zł.
Nie udało się odzyskać 216,00 zł zł zaległych składek za rok 2012.

2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.

Inne przychody określone statutem
Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej
Darczyńcy – osoby fizyczne

2.1.5.

49 932,79 zł

Darczyńcy – wpłaty na Stowarzyszenie
Darczycy – wpłaty na Dom św.Benedykta

700-2-1
701-1

Na organizowanie turnusów
Darczyńcy – instytucje i organizacje

700-2-5-2

14 818,29 zł
21 379,00 zł

700-2-2
701-2
700-2-5-1
700-2-5-2
700-3

7 370,00 zł
12 189,00
570,00 zł
500,00 zł
750,00 zł

700-2-3

18 382,00 zł
90 062,80 zł

Zbiórki parafialne
Akcja „Koreczek na domeczek”
Projekt „Kopciuszek”

700-2-4
701-4-1
701-4-2

58 284,80 zł
3 528,00 zł
28 250,00 zł

Wpłaty z tytułu 1% z podatku

700-2-6

65 662,36 zł

Darczyńcy – wpłaty na Stowarzyszenie
Darczyńcy - wpłaty na Dom św.Benedykta
Na leczenie niepełnosprawnych
Na organizowanie turnusów
Darowizny rzeczowe

2.1.3.
2.1.4.

1 103 922,44 zł
254 418,95

Dofinansowania z PFRON
Ofiarność publiczna

24 143,50 zł
10 971,00 zł

Pieniądze, zebrane z tytułu 1% z podatku w latach poprzednich i dotychczas niewykorzystane to
kwota 275 526,87 zł. W roku 2013 wykorzystano kwotę 16 384,03 zł na pokrycie kosztów
związanych z nieodpłatną realizacją turnusu reh. – rek. – wyp. w Głogowie. Pozostała z wpłat 1%
do wykorzystania w przyszłości kwota: 324 805,20 zł.

2.1.6.

Dotacje
UM Zabrze umowa CRU/669/2013
z dn. 08.03.2013
UM Zabrze umowa CRU/715/2013
z dn. 08.03.2013

2.2.

Przychody z odpłatnej działalności
statutowej
Odpłatność uczestników turnusu
Odpłatność uczestników rekolekcji

2.3

9 000,00 zł

700-2-7-1-1

5 000,00 zł

700-2-7-1-2

4 000,00 zł

700-4

88 847,00 zł

700-4-1
700-4-2

76 388,00 zł
12 459,00 zł

700-5-1

760 656,49 zł

Pozostałe przychody statutowe:
Nadwyżka przychodów nad kosztami
za rok 2012

B

700-2-7

Przychody z operacji finansowych

750-1

9 056,78 zł
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LP

RODZAJ KOSZTU

NR KONTA

II.

WYDATKI (koszty) OGÓŁEM

A.

Koszty realizacji zadań statutowych

1.

Koszty nieodpłatnej działalności statutowej

1.1

Turnus w Głogowie

185 473,29 zł
182 708,55 zł

500-1-1 do 9

zakwaterowanie i wyżywienie
inne koszty turnusu

1.2
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Koszty imprez śródrocznych
Ogniska
Rekolekcje
Wycieczki

1.2.4.

Pozostałe imprezy śródroczne

Programy i zadania specjalne
Program CRU/669/2013

Program CRU/715/2013

11 896,19 zł
107,26 zł
750,01 zł
500,00 zł

500-3-4

10 538,92 zł

500-3-4-1
500-3-4-2
500-3-4-4

9 940,91 zł
553,01 zł
45,00 zł

500-7
500-7-1-1

14 786,35 zł
10 786,35 zł
5 000,00 zł
5 786,35 zł
8 025,00 zł

500-7-1-2

2.
2.1.

Pomoc finansowa przekazana

500-4

Koszty odpłatnej działalności statutowej
Turnus w Głogowie

Rekolekcje

500-1-10

500-10-2-1

Pozostałe koszty działalności statutowej

B.

Koszty administracyjne

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
materiały biurowe
paliwo i transport
Pozostałe
Usługi obce
usługi bankowe
usługi pocztowe
pozostałe usługi
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty administracyjne

C.

Pozostałe koszty
pozostałe koszty finansowe
pozostałe koszty operacyjne

76 388,00 zł
70 094,40 zł
6 293,60 zł

3.

1.
2.

31 586,30 zł

89 673,68 zł

zakwaterowanie i wyżywienie
inne koszty turnusu

2.2.

4 000,00 zł
4 000,00 zł
0,00 zł
11 900,00 zł

kwota dotacji z UM Zabrze
udział własny finansowy Stowarzyszenia
udział własny niefinansowy stowarzyszenia

1.4.

34 766,03 zł

500-3-2
500-3-1
500-3-3

kwota dotacji z UM Zabrze
udział własny finansowy Stowarzyszenia
udział własny niefinansowy stowarzyszenia

1.3.2.

93 034,87 zł
31 905,60 zł
2 860,43 zł

Akcja „Kopciuszek”
Zabawa sylwestrowa
Gala Wolontariatu

1.3.
1.3.1.

KWOTA W 2013

13 285,68 zł

0,00 zł

2 764,74 zł
550-1
550-2
550-2-1
550-2-2
550-2-3
550-3
550-3-1
550-3-2
550-3-3
550-4
550-8

0,00 zł
299,00 zł
0,00 zł
200,02 zł
98,98 zł
2 205,74 zł
421,22 zł
45,60 zł
1 738,92 zł
30,00 zł
230,00 zł

0,00 zł
751
761

0,00 zł
0,00 zł
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III. Wydatki na środki trwałe w budowie:

943 140,73 zł

Dom dla niepełnosprawnych (konto 010-2)




Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013

16 195,24 zł
329 076,37 zł
597 869,12 zł

IV. Wynik finansowy na działalności statutowej: 928 184,89 zł
1. Przychód z działalności statutowej:
2. Koszty działalności statutowej:

V. Wynik finansowy brutto: 934 476,93 zł
1. Przychód:
2. Koszty:

Zabrze, 31.01.2014 r.

1 119 950,22 zł
185 473,29 zł

1 110 893,44 zł
182 708,55 zł
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BILANS KOŃCOWY ZA ROK 2013
STAN NA
AKTYWA

A

Aktywa trwałe

I
II
III
IV

Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

V

KONIEC ROKU
2012.12.31

KONIEC ROKU
2013.12.31

345 271,61 zł

943 140,73 zł

0,00 zł
345 271,61 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
943140,73 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

540 289,88 zł

57 710,20 zł

B

Aktywa obrotowe

I
II
III

Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe

735,00 zł
0,00 zł
539 554,88 zł

485,00 zł
0,00 zł
57 225,20 zł

1
2

Środki pieniężne (kasa, bank)
Pozostałe aktywa finansowe

539 554,88 zł
0,00 zł

57225,20 zl
0,00 zł

C

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe (czynne)

0,00 zł

0,00 zł

885 561,49 zł

1 000 850,93 zł

SUMA BILANSOWA:

STAN NA
PASYWA

A

Kapitał (fundusz) własny

I
II
III

Fundusz statutowy
Fundusz z aktualizacji wyceny
Wynik finansowy netto

1
2

B

Nadwyżka przychodów nad kosztami
(wielkość dodatnia)
Nadwyżka kosztów nad przychodami
(wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

II

Zobowiązania długoterminowe z
tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe

1
2
3

Kredyty i pożyczki
Inne zobowiązania
Fundusze specjalne

III
IV

Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe

I

1
2

Rozliczenia międzyokresowe
przychodów
Inne rozliczenia międzyokresowe
kosztów (bierne)

SUMA BILANSOWA:

KONIEC ROKU
2012.12.31

KONIEC ROKU
2013.12.31

825 656,49 zł

999 476,93 zł

65 000,00 zł
0,00 zł
760.656,49 zł

65 000,00 zł
0,00 zł
934 476,93zł

760 656,49 zł

934.476,93zł

0,00 zł

0,00 zł

59 905,00 zł

1 374,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

59 905,00 zł

1 374,00 zł

0,00 zł
59.905,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
1.374,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

885 561,49 zł

1 000 850,93 zł
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RACHUNEK WYNIKÓW 2013
STAN NA
Poz.

Wyszczególnienie

A

Przychody z działalności statutowej

I
II

3

Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego
Przychody z działalności statutowej odpłatnej
pożytku publicznego
Pozostałe przychody określone statutem

B

Koszty realizacji zadań statutowych

1
2

1
2
3

C
D
1
2
3
4
5
6

Koszty realizacji zadań statutowej
działalności nieodpłatnej pożytku
publicznego
Koszty realizacji zadań statutowych
działalności odpłatnej pożytku publicznego
Pozostałe koszty realizacji zadań
statutowych

Wynik finansowy na działalności
statutowej
(wielkość dodatnia lub ujemna A-B)
Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe

J

Pozostałe przychody
(nie wymienione w A i G)
Pozostałe koszty
(nie wymienione w B, D i H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na
całokształcie działalności
(wielkość dodatnia lub ujemna)
(C-D+E-F+G-H)
Zyski i straty nadzwyczajne

I
II

Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna

K

Wynik finansowy ogółem (I+J)

E
F
G
H
I

1
2

Różnica zwiększająca koszty roku
następnego (wielkość ujemna)
Różnica zwiększająca przychody roku
następnego (wielkość dodatnia)

KONIEC ROKU
2012.12.31

KONIEC ROKU
2013.12.31

889.508,24 zł

1.110.893,44 zł

4.132,00 zł
885.376,24 zł

6.971,00 zł
1.103.922,44 zł

257.628,33 zł

254.418,95 zł

54.114,60 zł

88.847,00 zł

573.633,31 zł

760.656,49 zł

159.709,95 zł

182.708,55 zł

105.595,35 zł

93.034,87 zł

54.114,60 zł

89.673,68 zł

0,00 zł

0,00 zł

729.798,29 zł

928.184,89 zł

1.199,37 zł

2.764,74 zł

427,56 zł
701,81 zł
30,00 zł

299,00 zł
2.205,74 zł
30,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
40,00 zł

0,00 zł
230,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

32.057,57 zł
0,00 zł

9.056,78 zł
0,00 zł

760.656,49 zł

934.476,93 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

760.656,49 zł

934.476,93

0,00 zł

0,00 zł

760.656,49 zł

934.476,93 zł

