
Wprowadzenie do sprawo zdania finansowego

1. Nazwa stowarzyszenia, siedziba, adres, numer KRS

Polskie Stowarryszenie na rzec.z Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Myślenicach, ul. Zdrojowa 119, 32-400 Myślenice, KRS 0000280606

2. Czas trwania stowarzyszęnia

Czas trwania Stowarryszenia jest nieograniczony.

3. Wskazanię okresu objętego sprawozdaniem finansowym

01.01.2017 _ 31.12.2017

4. Wskazanie czy sprawozdanięfinansowę zostało sporządzonęptzy zńożęnikontynuowania
działalności gospodarczej przezjednostkę w dającej się przewidzieć przyszŁoŚci oraz czy
nie istnieją okoliczności wskazująaę nazagrozenie kontynuowania przez nią działalnoŚci

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy za|ożeniukontynuowania działalnoŚci

i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kon§nuowania przez nią
działalności.

5. Omówienie przyjętych zasadrachunkowości

1) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według cenY

nabycia lub wytworzenia pomniejszone o odpisy umorzeniowe, otrrymane w drodze
darowizny według wartości określonej w umowie darowizny lub według wartoŚci

rynkowej
2) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano

w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe
3) zapasy rzeczowych akĘwów obrotowych wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

bilansie według ceny nabycia
4) należności i zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie

w lrwocie wymagaln ej zap|aĘ
5) krótkoterminowe akfia pieniężne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano

w bilansie według wartości nominalnej (spis z natury - gotówka w kasie, potwierdzenie
sald - środki na rachunkach bankowych)

6) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartoŚci
nominalnej

7) nie tworry się rezerw na świadczenia pracownicze i inne 
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B!LANs

za rok obrotowy od 01.01.2017 ,3t.t2,20t7

Wyszczególnienie aktywów

Stan aktywów na stan pasywóW na

początek roku

obrotowepo

koniec roku

obrotowego

Wyszczególnienie pasywów początek roku

obrotoweso
koniec roku

obrotoweso

L ż J 4 5 6

A. Aktywa trwałe 3 Lot 994,23 3 089 520,97 A. Fundusz Własny 52L 253,5I 482 062,99

l. wartości niematerialne i

praWne
l, Fundusz statutowy 490 318,32 490 3t8,32

ll. Rzeczowe aktywa trwałe 3 20t 994,23 3 089 520,97 ll. pozostałe fundusze

lll. Należności długoterminowe ll|. Zysk (strata) z lat ubie8łych

lV. lnWestycje długoterminowe |V. Zysk (strat) netto 30 935,19 8 255,33

V. Długoterminowe rozliczenia

miedzvokresowe

B. Zobowiązania i rezerwy na

zobowiazania 2992052,27 3 00277ż,72

B, Aktywa obrotowe z tego: 311 311,55 395 3t4,74 l, Rezery na zobowiązania

l. Zapasy rzeczowych aktywów

obrotowvch 433,89 643,07
ll. zobowiązania dłu8oterminowe

l. Należności krótkoterminowe 116 016,00 234 950,50
lll.Zobowiązania

krótkoterminowe 4I5 992,46 222 578,60

ll. lnWestycje krótkoterminoWe 194 861,65 I59 72L,17 lV. Rozliczenia międzyokresowe 2 576 059,8t 2 780194,12

lv. krótkoterminowe rozliczenia

miedzvokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz
§tautoWv

Suma aktywów 3 513 305,78 3 484 835,7L Suma pasywów 3 513 305,78 3 484 835,7L
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RACHUNEK ZYSKÓW t STRAT

WYszczEGÓtNlEN lE kwota za rok

01.01.2016 - 3]J2.20L6 0L,OL.20L7 - 3L.L2.20L7

1, 3 2

A. Przychody z dzialalności statutowej (l+ll+lll) 6 053 336,28 6 371939,77

. Przychody z nieodpłatnejdziałalności pożytku publicznego
6 053 336,28 6 31.I939,77

l. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

l. Przychody z pozostałej działalności statutowej

B. Koszty działalności stautowej (l+ll+lll) 5 659 828,33 6 005 208,82
, Koszy nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 5 659 828,33 6 005 208,82
ll. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

lll. Koszty pozostałej działalności statutowej

C. Zysk (strata) z działalności stautowej (A-B) 393 507,95 306 730,95
D. Przychody z działaIności gospodarczej

E. Koszty działalnosci gospodarczej

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)

G. Koszty ogólnego zarządu 489 634,49 472 632,50
H, Zysk (Strata) z dzialalnosci operacyjnej (C+F-C) 96 L26,54 - L65 901,55
l. Pozostałe przychody operacyjne tzt 1t8,29 L23 28o,4L
J. Pozostałe koszty operacyjne 227,37
K. Przychodyfinansowe 37 065,50 50 845,00
L, Koszty finansowe 30 894,69 16 479,t9
M. Zysk (Strata) brutto (H+l-J+K-L) 30 935,19 _ 8 255,33
N. Podatek dochodowy

O. Zysk (strata) netto (M-N) 30 935,19 _ 8 255,33
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Informacja dodatkowa

1) informacja o wszęlkich zobowiązaniach finansowych, w tym z ĘtuŁa dfużnych instrumentów

finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie,
ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych tzeczowo1'

Nie dotyczy

2) informacja o kwotach za|iczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących,
zaruądzających i nadzorujących, ze wskazanięm oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich
kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonycho a także zobowiązań zaciągniętych w ich imięniu

§rtułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzajl, zę wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

Nie dotyczy

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

a) Wartośó środków trwaĘch:

Wyszczególnienie wg
pozycji bilansowych

Stan na
początek roku
obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia stan na koniec roku
obrotowego

l. Środki trwałe razem: 4273330,50 80 899,93 32 933,52 4 32l296,91

1) gruntv 0,00 0,00

2) budvnki i budowle 3253549,40 3 253 549,40

3) urządzenia
techniczne 342 769,86 342 769,86

4) środki transportu l02 521,84 I02 5ż|,84

5) inne środki 574 489,40 80 899,93 3ż933,52 6ż2 455,8l

b) umorzenie środków trwaĘch

Wyszczególnienie wg
pozycji bilansowych

Stan na
początek roku
obrotowego

Zvłiększenia Zmniejszenia stan na koniec roku
obrotowego

umorzenia środków
trwahch razęm: I071336,ż7 l93 373,19 32 933,52 1231775,94
1)srunty 0,00 0,00

2) budvnki 277 978,13 99530,46 37,7 508,59

3) urządzenia
techniczne 128379,58 9 803,84 l38I83,4ż

4) środki transpońu 90489,16 3 |38,96 93 628,12

5) inne środki 574 489,40 80 899,93 32 933,52 622 455.8I
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Wyszczególnienie
wg pozycji
bilansowei

Stan na początek
roku obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia stan na koniec
roku obrotowego

Programy
komputerowe 45 516.30 3 498.12 49 014,42

c) wańości niematerialne i prawne - wartośó początkowa

d) umorzenie wańości nięmaterialnych i prawnych

e) umowy leasingu, dzierżawy,inne

W ramach umowy leasingu operacyjnego użytkowany jest samochód Volkswagen Transporter T6
Kombi, wartość przedmiotu leasingu l l0023,50 zł na okres 3 lat do XI20l9t.

W ramach umowy nieodpłatnego uĘczenia na okręs 25 lat ufikowana jest nieruchomość
zabudowana Skarbu Państwa w Myślenicach przy ul. Zdrojowej 119 na działalność statutową
Stowarzyszenia do XI 2032r,

4) informacja o strukturze nealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł, w tym
w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
ż4 kwietnia 2003r, o działalności pofiku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje
o przychodach z §rtufu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze składek publicznych;

WyszczegóInienie

Przyclrody za rok,.

poprzec n1 obrotowy

kwota % kwota %
przychody razem. z tęgo: 6 2lI 520,07 100 6 486 065,18 100,00
1. składki członkowskie l5 208"20 0.24 15 09I,20 0,23
2, wpĘvły z l%o podatku
dochodowęeo 27 000,70 0,43 16 754.10 0.26

3. dotacie i subwencie 4 804 520,32 77,35 5 331402.39 82.20

4. oozostńę dotacie 1 l38 523,56 18,33 890 812.49 13.13

5. darowizny pięnięzre 68 083.50 1,10 5,/ 879,59 0,89

6. pozostałe przychody 121 118.29 l,,95 1,23 280,4I 1,91

]. przychody finansowe 37 065.50 0,60 50 845,00 0,78
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Wyszczególnienię
wg pozycji
bilansowei

Stan na początek
roku obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia stan na koniec
roku obrotowego

Programy
komputerowe 45 576,30 3 498.12 49 014,42



5) informację o strukturze poniesionych kosźów

Wyszczególnienię
KoszĘ zarok:

poprzedni obecny,

kwota % kwota %

Koszty razęm ztego: 6 180 584.88 l00 6 494 320.51 100,00
1, KoszĘ realizacji poszczególnych

zadań statutowych z tego : 5 659 8ż8,33 91,57 6 005 208,82 q) 1-7

a) rehabilitacia i edukacia 5 652 690.35 91^46 5 985 633.7I 92.I1
b) kosz§ działalności pozy.tku

publicznego (1%) 7 13],98 0,1 1 l9 575.1 1 0,30

2. KoszĘ administracyinę, z tego: 489 634,49
,7 q) 412 632,50 1.28

a) amoWzacia 107 805,68 1,7 4 112 552,60 1.13
b) zużycie materiałów 1 1 359,80 0,18 7 421,00 0.1 l
c) zuzycie energii 0,00
d) usfugi obce 2 303.97 0,04 4 87 5,57 0,07
e) podatki i opłaty 5 959.38 0,1 6 008"80 0,09
f) wynagrodzenia 300 327,50 4.86 ż12 467,82 1.20
g) ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia 56 560.82 0^9ż 50 835.93 0"7B
h) podróże sfużbowe 1 020,80 0,02 l 969.10 0.03
i) pozostałe 4 296,54 0,06 16 53 1,08 0 )§

3, pozostałe koszty operacyine ))1 1,7 0,01 0,00 0,00
4, KoszĘ finansowę 30 894.69 0,50 16 479,I9 0 )§

6) dane o Źródłach zrviększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy rra dzień 31.12.201'l wynosi 490 318,32 zł.

7) uzYskane Przychody i poniesione koszty ztytułu l% podatkLr dochodowego od osób flzycznych oraz

sposób wydatkowania środków pochodzących z 1oń podatku dochodowego:

Przychody z tytułu l% podatku dochodowego od osób fizycznych; 16.754,10zł.

Kosz§ z tytułrr l% podatku dochodowego od osób flzycznycl,t: 19.575,11zł.

W/w Środki wYdatkowane zostaĘ na wynagrodzerńa oraz składki na ubezpieczenia społeczne i iltne
świadczenia dla pracowników Srodowiskowego Domu Samopolltocy,

B) inne inforrnacje:

a) Zrealizowany wynik fiIransowy proporruje się podzielić w następując1, sposób:

zmniejszyć fundusz statutowy o kwotę 8255,33 zł
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amortyzaoja IIż 473,26

zuży cię materiałów i energii 306 308,42

usfugi obcych 329 469,28

podatki i opła§, 20I5I,73

wynagrodzenia 4 677 330,64

ubezpieczenia i inne świadczęnia, w tym emerltalne 992106,13

pozostałe koszĘ rodzajowe 40 00|,26

b) Dane o kosztach rodzajowych:

c) Przeciętne zatrudnienie zpodziałem na grupy zawodowe:
przeciętne zatrudnięnie: 104 etaty
w tym:
specj aliści nauczarria i wychowania: 63
pracownicy opieki osobistej i pokrewni: 26
personel ds. zdrowia: 2
specj aliści ds. ekonomiczny ch: 4
pracownicy biurowi: 3

kierowcy: 2
pozostali pracownicy: 4
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