
WPROWADZENIE
Do sprawozdania finansowego

„STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RADOŚĆ ŻYCIA”
za okres 01.01.2011 – 31.12.2011

1/ Nazwa, siedziba i adres organizacji:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RADOŚĆ ŻYCIA” DĄBROWA BIAŁOSTOCKA UL 
SOLIDARNOŚCI  1

 
2/ Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania 
finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

jednostką Stowarzyszenia są Warsztaty Terapii Zajęciowej

3/ Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:

Podstawowy przedmiot działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007- 9499Z – działalność pozostałych organizacji 

członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana.

4/ Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji 
oraz statystyczny numer identyfikacyjny 
w systemie REGON

STOWARZYSZENIA zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 
Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 
0000101679 dnia 21.03.2002, podmiot nie jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców.

REGON nr: 050860407

5/ Określenie celów statutowych organizacji

Statutowa działalność organizacyjna.

Cele stowarzyszenia realizowane są w formie działalności pożytku publicznego, a w szczególności poprzez:
a) Inicjowanie  i  występowanie  z  wnioskami  o  uregulowania  prawne  gwarantujące  przestrzeganie  praw 

człowieka wobec osób niepełnosprawnych i zaspokojenie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji 
kompleksowej, edukacji, opieki, udziału w kulturze i rekreacji oraz integracji z otwartym środowiskiem oraz 
zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawa.

b) Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy  a w szczególności:
 Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 Placówek typu Środowiskowy Dom Samopomocy, Świetlica Adaptacyjno-Rehabilitacyjna, 
 Grup wsparcia oraz samopomocy,
 Placówek czasowego pobytu,
 Punktów doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej itp.

c) Działania w zakresie:
 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 

szans tych rodzin i osób,
 działalności charytatywnej,
 promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem 

z pracy,
 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 naukę edukacji, oświaty i wychowania,
 krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,



 upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,
 ekologię ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
 porządku bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 upowszechniania  i  ochronę  wolności  i  praw  człowieka  oraz  swobód  obywatelskich,  także  działań 

wspomagających rozwój demokracji,
 działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 promocji i organizacji wolontariatu. 

d) Współpraca  z  organami  władzy  państwowej,  samorządowej  i  innymi  organizacjami  pozarządowymi, 
Kościołem Katolickim i Prawosławnym oraz innymi związkami wyznaniowymi a także placówkami i osobami 
fizycznymi.

e) Inną działalność korzystną do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

6/ Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

Okres trwania działalności nie jest ograniczony 

7/ Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 

Sprawozdanie za rok obrotowy 2011 trwający od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r

8/ Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe. 

zawiera sprawozdanie WTZ 

9/ Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 
organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne 
zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności. 

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 
Stowarzyszenie w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. po dniu 31 grudnia 2010. Zarząd 
Stowarzyszenia nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które 
wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez organizację w okresie co najmniej 
12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego 
ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. 

10/ Opis stosowanych zasad rachunkowości.

 Księgi rachunkowej prowadzone są w siedzibie Stowarzyszenia 

Ewidencję księgową prowadzi się metodą komputerową za pomocą programu WF-FaKir tworząc oddzielne księgi 
dla jednostki  Warsztatu Terapii Zajęciowej i Stowarzyszenia .Na koniec roku kalendarzowego sporządzane jest 
zbiorcze sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694, z późniejszymi zmianami) oraz 
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 z 2001 r., poz. 1539)

 11. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie    

Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości



Środki trwałe

Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich 
wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkowa środków trwałych pomniejszają do jej wartości 
netto skumulowane odpisy umorzeniowe. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 umarzane są metodą 
liniową. Składniki majątkowe o wartości nie przekraczającej kwoty 3500 zł. Zostały zamortyzowane poprzez 
jednorazowy odpis ich pełnej wartości w koszty . 

Materiały do terapii w pracowniach WTZ były spisywane w koszty wprost po zakupie

Za podstawę wyceny przychodów rzeczowych składników aktywów przyjęto ceny zakupu, wartość rozchodu 
ustala się jedną z czterech metod zgodnie z art. 34 ust.4 ustawy o rachunkowości tj. metoda FIFO

Wartości niematerialne i prawne    

Wartości niematerialne i prawne w myśl Ustawy o rachunkowości ujmowane są w księgach rachunkowych na 
zasadach stosowanych przy środkach trwałych i od wszystkich ich tytułów dokonuje się planowego umorzenia.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 
przeprowadzenia po kursie: 
-  kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji 
sprzedaży lub kupna walut -  średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia 
poprzedzającego dzień poniesienia kosztu  na ten dzień – w przypadku pozostałych operacji. 
 Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów 

Środki pieniężne    

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.



Informacja Dodatkowa
Do sprawozdania finansowego

„za okres 01.01.2011 – 31.12.2011

1. Struktura przychodów i sfinansowanych kosztów:

Przychody Sfinansowane koszty działalności
Dotacja Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie
Umowa z dn. 29.03.2010 z 

późniejszymi zmianami

517 860,37 Działalność WTZ 517 971,72

Przychody ze sprzedaży prac 
uczestników WTZ 9 275,00 Wydatki w ramach rehabilitacji społecznej 26 250,00

Dotacja z Powiatu Sokólskiego 
Umowa z dn. 03.03.2011

Umowa nr 2 z dn.04.07.2011
57 540,79 Działalność WTZ 57 540,00

Dotacja Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Białymstoku

Umowa nr I NP./PFRON/32/211 z dn. 
01.08.2011

oraz
Umowa nr ROPS.I/NP./20/2011 z dn. 

05.07.2011

11 750,00

Projekt: „ Promyk radości – jesteśmy 
ciekawi świata jak nasi pełnosprawni 
rówieśnicy” – wyjazd integracyjny
 
Projekt: „ Bez barier – bądźmy razem” – 
działalność świetlicy rehabilitacyjno - 
adaptacyjnej – dowóz uczestników

9 500,00

2 250,00

Dotacja Urzędu Miasta Dąbrowa 
Białostocka

Umowa nr 1/11 z dn.15.04.2011 
oraz

Umowa nr 2/11 z dn.26.08.2011 

14 000,00

5 000,00

Działalność Świetlicy rehabilitacyjno - 
adaptacyjnej, imprezy integracyjne  na 
rzecz osób niepełnosprawnych 

Impreza turystyczna na rzecz osób 
niepełnosprawnych, nazwa zadania: „W 
wolny czas - razem zwiedzajmy nasz kraj”

13 892,89

5 000,00

Dotacja PFRON
Umowa nr ZZO/00001/10/D z dn. 

31.03.2009 z późniejszymi zmianami
53 120,00 Działalność świetlicy rehabilitacyjno - 

adaptacyjnej 53 119,77

Dotacja PFRON Umowa nr 3/2011 z 
dn.29.03.2011 Zadanie pod nazwą: 

„Dzień Dziecka w Augustowie”
3 000,00 Impreza turystyczna na rzecz osób 

niepełnosprawnych 3 000,00

Program Unii Europejskiej 
GRUNDTVIG „Uczenie się przez całe 

życie”
33 241,58 Realizacja programu partnerskiego 

GRUNDTVIG 33 236,16

Składki członkowskie 360,00
Działalność świetlicy rehabilitacyjno-
adaptacyjnej, 
Koszty administracyjne

311,40

609,33
Dotacja otrzymana z Zarządu 
Telewizji Polskiej Umowa nr 
25/XVIII/TVP/RD/10 z dn. 

13.05.2011

10 000,00

Działalność świetlicy rehabilitacyjno-
adaptacyjnej, wyjazd integracyjny
Zadanie pn. „Barwna kraina świetlików – 
czy naprawdę jesteśmy inni”

5 260,00

Pozostałe przychody operacyjne:
- sprzedaż środka trwałego

- pokrycie amortyzacji środków 
trwałych

2 300,00

278,78
Amortyzacja środków trwałych 1 748,10

Przychody finansowe
(odsetki bankowe)

Nadwyżka przychodów na kosztami 
za rok ubiegły WTZ

0,84

23 916,52

Nadwyżka kosztów nad przychodami za 
rok ubiegły Stowarzyszenie 20 051,41

Przychody z przekazanego przez 
Urzędy Skarbowe 1% podatku 5 745,50 Pozostałe koszty operacyjne 148,76

Wpłaty darowizn 2 822,01 Koszty finansowe Stowarzyszenia 313,12

nagroda za udział w konkursie – 
środki otrzymane z PFRON 4 000,00



Przychody ogółem 754 211,39
Koszty ogółem 750 302,66
Wynik finansowy +  3 908,73

Działalność statutowa nieodpłatna:
- przychody 754 211,39
- koszty 750 302,66
- wynik finansowy  +  3 908,73

Przychody określone statutem                                                  751 631,77

- dotacja z Centrum Pomocy Rodzinie na działalność WTZ                 517 860,37

- sprzedaż prac uczestników WTZ                                                        9 275,00

- środki Powiatu Sokólskiego na działalność WTZ                                          57 540,79

- środki przekazane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej                        11 750,00

- dotacje z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Bł.                                                  19 000,00

- dotacja PFRON prowadzenie zajęć w świetlicy adaptacyjno-rehabilitacyjnej       53 120,00

- środki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na imprezy integracyjne             3 000,00

- program Unii Europejskiej „GRUNDTVIG” zrealizowany w roku bieżącym          33 241,58

- środki otrzymane z Zarządu Telewizji Polskiej 10 000,00

- nagroda za udział w konkursie – środki otrzymane z PFRON 4 000,00

- składki członkowskie                                                                                360,00

- wpłaty prywatne:

Komitet Wyborczy Wyborców Wspólne Porozumienie 72,01

Jadwiga Filewicz 750,00

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1 000,00

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol 1 000,00

- przychody z przekazanego przez Urzędy Skarbowe 1% podatku  5 745,50

- nadwyżka przychodów na kosztami za rok ubiegły WTZ                           23 916,52

Pozostałe przychody związane z działalnością statutową         2 578,78

- przychód ze sprzedaży środka trwałego 2.300,00

- przeksięgowanie przychodów przyszłych okresów do wysokości odpisów amortyzacyjnych dotyczące 

WTZ i Stowarzyszenia                                          278,78

Przychody finansowe                                                                         0,84

- Uzyskane odsetki bankowe                              0,84



Koszty realizacji zadań statutowych                                                        747 483,35

- koszty funkcjonowania WTZ                         601 761,72

- koszt funkcjonowania świetlicy rehabilitacyjnej     64 324,06

Wykorzystanie środków otrzymanych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

Imprezy organizowane na rzecz osób niepełnosprawnych 3 000,00

Wykorzystanie środków otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej:

Dofinansowanie wycieczki 6 100,00

Imprezy organizowane na rzecz osób niepełnosprawnych 2 000,00

Wykorzystanie środków otrzymanych z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

Projekt: „ Bez barier – bądźmy razem” 2 250,00

Projekt: „ Promyk radości – jesteśmy ciekawi świata jak nasi pełnospra. rówieśnicy” 9 500,00

Wykorzystanie środków otrzymanych z Telewizji Polskiej 5 260,00

Programu Unii Europejskiej GRUNDTVIG zrealizowany w roku bieżącym 33 236,16

Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok ubiegły Stowarzyszenie    20 051,41

Koszty administracyjne są finansowane z części środków przeznaczonych na zadania statutowe w 

ramach obsługi administracyjnej realizowanych programów i dotacji 

Koszty administracyjne obejmują:         2 357,43

Zużycie materiałów i energii 128,93

Usługi obce                                                 480,40

Amortyzacja                                               1 748,10

Pozostałe koszty dotyczą:         wyksięgowania zapasów z magazynu 148,76

Koszty finansowe dotyczą:        zwrotu dofinansowania 313,12



2 .Szczegółowy zakres zmian grup rodzajowych środków trwałych przedstawia tabela.

Środki trwałe amortyzowane

 
Wyszczególnienie

Stan na początek 
okresu

Zmiany Stan na koniec
 okresu

Zwiększenie. Zmniejszenie

1. Budynki
a) wartość  począt.
 b)  dotychczasowe
      umorzenie
c)   wartość netto

116 031,14

116 031,14
-

        -
        
        -

          - 

          -

116 031,14

116 031,14

2.Urządzenia tech-
   niczne i maszyny   
a) wartość począt.
b) dotychczasowe

umorzenie
c)   wartość netto

34 797,80

21 072,75
13 725,05

-

-

-

-

34 797,80

22 820,85
11 976,95

3. Środki transportu
a) wartość początk.
b) dotychczasowe
      umorzenie
c)   wartość netto

184 850,00

184 850,00
-

-

-

90 000,00

90 000,00
          

94 850,00

94 850,00

4. Ogółem środki

    trwałe 1+2+3

a) wartość początk.

b)  dotychczasowe

     umorzenie

c)  wartość netto

335 678,94

321 953,89

13 725,05

-

-

-

90 000,00

90 000,00

245 678,94

233 701,99

11 976,95

     Środki trwałe umarzane jednorazowo.

Wyszczególnienie
Stan na początek 

roku
Zmiany Stan na koniec roku 

Zwiększenia Zmniejszenia

Warsztat terapii zajęciowej 89 372,69 5 045,00 94 417,69

Świetlica rehabilitacyjno - 
adaptacyjna 39 152,50 3 446,99 42 599,49

Razem 128 525,19 137 017,18

 

3. Wartości niematerialne i prawne w okresie 01.01.2011 – 31.12.2011 r.

- programy komputerowe   2 983,60   



4. Struktura środków pieniężnych.

Wyszczególnienie Stan na początku 

roku

Stan na koniec 

roku

Zmiany

+ - 

1. Środki pieniężne w kasie

2. Środki  pieniężne w banku z 

tego:

• r – k bieżący

• r – k WTZ

• r-ki pomocnicze 

 

-

67 353,07

731,93

48 008,72

18 612,42

-

51 444,20

20 401,24

31 034,93

8,03

-

15 908,87

- 19 669,31

16 973,79

18 604,39

 

 
5 Zobowiązań i należności długoterminowych jednostka nie posiada, tylko krótkoterminowe do 
roku: w tym

Nazwa konta                                                                  należności                    zobowiązania

Pozostałe rozrachunki                                                                                          0,68

- należne odsetki bankowe za 2010 - zwrot do PFRON                                                0,43

-  należne odsetki bankowe za 2011 – zwrot do Urzędu Miejskiego                                 0,25

6.  Zatrudnienie w roku obrotowym 2011.
Wyszczególnienie:    Przeciętna liczba zatrudnionych
Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę    12

7 . Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 
12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez 
organizację działalności.

Nie nastąpiły zdarzenia gospodarcze po dniu bilansowym, nieujęte w księgach handlowych.
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 66 310,35 zł, 
zamknął się nadwyżka przychodów nad kosztami na kwotę 3 908,73 zł

Sporządził: Stanisław Sulik dnia 14.03.2012 r.
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