STOWARZYSZENIE
po PROstu

Pracownia Rozwoju Osobistego

Sprawozdanie finansowe
za rok 2014

INFORMACJE OGÓLNE
1. Podstawowe dane organizacji
Stowarzyszenie po PROstu powstało w 2010 roku. Krajowy Sąd Rejonowy wpisał je w dniu
22.07.2010 r. do Ewidencji Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem 0000361431.
Regon: 273092980
NIP: 598-162-00-11
Adres siedziby: Ul. Kilińskiego 9L, 69-100 Słubice
Stowarzyszenie po PROstu posiada Statut, w którym zawarte są cele stowarzyszenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
działalność terapeutyczna,
działalność kulturalna,
działalność charytatywna,
promocja i organizacja wolontariatu,
działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym,
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
działalność w zakresie rozwoju osobistego i rozwijania zainteresowań,
działalność z zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
• promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
2. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji.
Czas nieokreślony
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
4. Zastosowanie zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro.
Stowarzyszenie jest jednostką mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt. 2 ustawy o
rachunkowości.
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uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro wprowadzonych Ustawą z dnia
11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt
4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowości.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu dalszej kontynuacji
działalności.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające
prowadzenia działalności w najbliższym okresie dłuższym niż 1 rok.

6. Przyjęcie zasad rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów.
Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości.
a) Aktywa wyceniono według cen nabycia, pasywa – w kwocie wymagającej zapłaty.
b) Do sporządzenia rachunku wyników zastosowano wariant porównawczy.
c) Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym i w układzie według
typów działalności.
7. Struktura rozliczeń międzyokresowych przychodów
177.139,20 zł – kwota niewydatkowanej dotacji.
8. Struktura przychodów
Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2013 roku
Przychody z odpłatnej działalności statutowej

311,00 zł
62.505,00 zł

Składki członkowskie

9.925,00 zł

Darowizny

18.243,71 zł

w tym:
 od osób fizycznych

3.016,00 zł

 od osób prawnych

10.600,00 zł

 zbiórki publiczne

4.627,71 zł

Dotacje

78.487,00 zł

Pozostałe przychody statutowe

5.435,00 zł

Przychody finansowe i inne

101,64 zł

RAZEM PRZYCHODY

175.008,35 zł

9. Struktura kosztów
Koszty działalności statutowej odpłatnej (bezpośrednie)

47.060,33 zł

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej

97.978,15 zł

w tym sfinansowane dotacjami

78.487,00 zł

Koszty zarządu i administracji (koszty statutowe)

27.972,36 zł

w tym:
•

zakup materiałów i wyposażenie

9.234,68 zł

•

wynajem pomieszczeń

7.790,82 zł

•

wynagrodzenia

7.140,00 zł

•

pozostałe koszty

3.806,86 zł

Pozostałe koszty
RAZEM KOSZTY STATUTOWE
NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI

2,84 zł
173.013,68 zł
1.994,67 zł

10. Dodatkowe wyjaśnienia
a) Różnica między przychodami, a kosztami w roku obrotowym 2014 jest wartością
dodatnią i zostanie przeznaczona na działalność statutową stowarzyszenia (zwiększy
przychody statutowe 2015 roku).
b) Nie wypłacano wynagrodzeń powyżej wysokości określonej w art. 9 ust. 1 pkt 2
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z
poźn. zm.).
c) Wszystkie koszty ponoszone przez Stowarzyszenie w roku 2014 były przeznaczone na
cele działalności statutowej Stowarzyszenia.
d) Stowarzyszenie w 2014 roku nie prowadziło działalności gospodarczej.

Słubice, 07.03.2015 r.

Podpisy Członków Zarządu:

