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ZASTĘPCA – KRZYSZTOF MIKUSZEWSKI, zamieszkały ul. Maurycego, Olsztyn
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ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie osób z niepełnosprawnością.
2. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
a) wspieranie działań statutowych Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2
w Częstochowie,
b) integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
c) podejmowanie działań na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
d) działania na rzecz zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
e) działania zmierzające do integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
f) szkolenia, doradztwo oraz inne aktywne formy wsparcia mające na celu podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych oraz zagrożonych bezrobociem,
g) aktywne formy poszukiwania zatrudnienia dla osób wykluczonych lub zagrożonym
wykluczeniem społecznym,
h) prowadzenie działalności na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych w zakresie pozyskiwania środków na diagnostykę, leczenie, rehabilitację i rekreację,
i) prowadzenie działalności w zakresie edukacji osób niepełnosprawnych, ich

j) rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym,
k) promocję oraz wspieranie idei wolontariatu,
l) prowadzenie różnych form działalności kulturalnych i artystycznych,
m) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
n) propagowanie zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i ekologii,
o) tworzenie, promocję i realizację programów mających na celu pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom starszym oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych),
p) organizację zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych,
q) wspieranie kształcenia i późniejszej aktywizacji zawodowej m.in. pielęgniarek,
opiekunów, terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów, pracowników socjalnych,
r) współpracę z organami administracji publicznej, samorządowej, pozarządowej i innymi organizacjami w kraju i za granicą,
s) podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na
rzecz integracji europejskiej,
t) reagowanie na problemy wynikające z bieżących potrzeb w sektorze pomocy społecznej.
3. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia
jest:
a) 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
b) 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,
c) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych,
d) 88.99.Z Działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych,
e) 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
f) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,
g) 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych,
h) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
i) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
j) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
k) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
l) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
m) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
n) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
o) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
p) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
q) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych.

r) 88.99.Z Prowadzenie działań na rzecz rozwoju lokalnego, rozwoju zasobów ludzkich i współpracy między społeczeństwami,
s) 94.99.Z Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu
t) 94.99.Z Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi oraz administracją publiczną,
u) 94.99.Z Wykonywanie innych czynności wynikających z realizacji zadań statutowych.
4. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:
a) 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
b) 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,
c) usuwa się
d) 88.99.Z Działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych,
e) 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
f) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
g) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych,
h) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
i) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
j) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
k) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
l) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
m) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych.
n) 88.99.Z Prowadzenie działań na rzecz rozwoju lokalnego, rozwoju zasobów ludzkich i współpracy między społeczeństwami,
o) 94.99.Z Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu
p) 94.99.Z Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi oraz administracją publiczną,
q) 94.99.Z Wykonywanie innych czynności wynikających z realizacji zadań statutowych.
5. Przedmiotem działalności gospodarczej jest:
a) 86.90 A Działalność fizjoterapeutyczna,
b) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
c) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
d) 73.11 Z Działalność agencji reklamowych,
e) 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych,
f) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych,

g) 47.99 Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
h) 47.91 Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży lub Internet.
Zadania realizowane w 2020 r.
1. Przeprowadzenie Kampanii 1%, w wyniku czego zebrano 11 680,90 zł.
2. Wspierano Dom Pomocy Społecznej, pozyskując finanse, dary rzeczowe m.in.
środki ochrony osobistej, płyny dezynfekcyjne w celu zabezpieczenia
Podopiecznych i pracowników placówki.
3. Realizacja zadania „DOSL Wyczerpy – Aniołów” (styczeń – grudzień)

dofinansowanego w ramach
w wysokości 133 850,65 zł.

projektu

„Częstochowa

silna

dzielnicami”

- półkolonie,
- udział w akcji „Nowy plecak na nowy rok szkolny” organizowany przez Fundację
dla Rozwoju” – 07.09.2021 r.,
- pomoc Mieszkańcom Dzielnicy podczas pandemii,
- sadzenie drzew – akcja organizowana 23.08.2021 r. przez Fundację Rething,
-

Europejski
z Izydorem”,

Tydzień

Zrównoważonego

Transportu

–

quest

„Spacer

- promocja questu w Dzielnicy,
4. Realizacja zadania „Seniorzy na ścieżkach Częstochowy”, dofinansowanego przez Zarząd
Województwa Śląskiego, w wyniku czego powstał quest „Wyczerpy nad Wartą odwiedzić
Warto”, który zrealizowali seniorzy dwóch Gmin: Rędziny i Częstochowy – 10 000,00 zł.
5. Wycieczki dla Mieszkańców DPS do Radzionkowa i Tarnowskich Gór zorganizowane
w ramach dotacji PFRON (lipiec – sierpień) – 3079,50 zł.
6. Realizacja zadania XVI KAMPANIA BIAŁYCH SERC - "WSZYSTKO W TWOICH
RĘKACH" - 12 - 25 października 2020 r. w wyniku której przeprowadzono promocję akcji
oraz konkurs na najlepsze wydarzenie organizowane z tej okazji. W tej edycji szczególna
uwaga została zwrócona na szkodliwość palenia e – papierosów – 8,000 zł.
7. Promocja miejskiego Budżetu Obywatelskiego.
Przez cały rok prowadzona była działalność gospodarcza w formie NZOZ Centrum
Rehabilitacji i Promocji Zdrowia KONDYCJA oraz w ramach sprzedaży artykułów
dekoracyjnych.
Pozyskano darowizny od osób prawnych w wysokości 4736,91 zł oraz od osób fizycznych
w wysokości 10 336,98 zł
W ramach Partnerstwa Częstochowa na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie
współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi wspierając podejmowane
inicjatywy.

Częstochowa 30.06.2021 r.
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Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o
odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty.
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Fundusz własne wykazuje się w wartości nominalnej.
Zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.
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Stowarzyszenie prowadzi ewidencję i rozliczanie kosztów według typów działalności – w
układzie kalkulacyjnym na kontach zespołu 5 oraz sporządza rachunek zysków (na podstawie
załącznika nr 6 uor). Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów
działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wynik
finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające
na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami
memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Na wynik finansowy
wpływają ponadto pozostałe przychody i koszty operacyjne związane z działalnością
Stowarzyszenia, oraz przychody i koszty finansowe.
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Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych,
określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości - na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o
rachunkowości z dnia 29 września 2014r. (Dz.U. 1994 Nr. 121 poz. 591 wraz z późniejszymi
zmianami).Sprawozdanie finansowe sporządza się za dany rok obrachunkowy, który jest
zgodny z rokiem kalendarzowym (tj. od 1 stycznia do 31 grudnia). Składają się na nie:
1) bilans,
2) rachunek zysków i strat
3) informacja dodatkowa
Bilans sporządza się na podstawie załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.
Rachunek zysków i strat sporządzony w wersji wariantu kalkulacyjnego, na podstawie
załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości. Informacja dodatkowa sporządzona będzie
odpowiednio w formie uproszczonej.
Stowarzyszenie nie sporządza sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.
Stowarzyszenie nie sporządza sprawozdania z przepływów pieniężnych.
Stowarzyszenie nie ustala aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
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20 716,02

0,00

0,00

16 112,46

20 716,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 699,25

23 474,70

0,00

0,00

6 684,17

13 793,16

67 015,08

9 681,54

0,00

0,00

0,00

0,00

89 811,71

44 190,72

-3 909,69

-3 087,35

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 087,35

12 053,72

-822,34

-15 141,07

93 721,40

47 278,07

0,00

0,00

0,00

0,00

72 000,00

28 104,79

21 721,40

19 173,28

89 811,71

44 190,72
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2020

2019

183 354,94

194 409,71

183 354,94

194 409,71

0,00

0,00

0,00

0,00

161 845,46

193 345,68

161 845,46

193 345,68

0,00

0,00

0,00

0,00

21 509,48

1 064,03

9 816,00

79 697,93

50 503,71

142 059,95

-40 687,71

-62 362,02

5 330,90

3 671,75

-24 509,13

-64 969,74

23 686,79

62 530,10

0,00

12 701,43

0,00

0,00

0,00

0,00

-822,34

-15 141,07

0,00

0,00

-822,34

-15 141,07
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Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1
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Informacja dodatkowa do sprawozdania rocznego za 2020 rok
Częstochowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PERASADA”

za okres obrotowy
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Stowarzyszenie pod nazwą Częstochowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „PERASADA” powstało w dniu 30.08.2011 r. na Walnym Zebraniu.
I zostało
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2011 r. pod
nr 0000404813
Wpisu dokonał Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego.
Misją organizacji jest udzielanie wszelakiego wsparcia osobom z niepełnosprawnością oraz
seniorom, przywracanie godności osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Stowarzyszenie wspiera osoby z niepełnosprawnością, szczególnie przewlekle psychicznie
chore i seniorów oraz ich rodziny. Poza tym pomaga społeczności lokalnej w integracji,
aktywizacji w ramach działań obywatelskich. Pomaga również osobom i całym rodzinom
z Dzielnicy Wyczerpy - Aniołów, w kwestii radzenia sobie z bieżącymi problemami, które
Ich dotykają. Stowarzyszenie wspiera bieżącą działalność całodobowej placówki, jaką jest
Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie.
Informacje wstępne:
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. W ramach roku obrotowego okresem
sprawozdawczym jest miesiąc - do sumowania obrotów na kontach księgi głównej
i uzgodnienia z dziennikiem oraz z zapisami na kontach ksiąg pomocniczych.
2. Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem
środków trwałych, które mogą podlegać okresowym aktualizacjom wyceny według zasad
określonych w ustawie oraz w odrębnych przepisach, przez co wpływ inflacji nie jest
uwzględniony.
3. Księgi rachunkowe prowadzone w programie finansowo-księgowym ERP OPTIMA.
4. Stowarzyszenie prowadzi księgę główną oraz księgi pomocnicze. Księgi pomocnicze to:
a) rozrachunki z dostawcami,
b) koszty statutowe wg rodzaju oraz wg typów działalności i ich rozliczenie,
c) przychody statutowe wg. rodzajów.
Wszystkie księgi pomocnicze są uzgadniane do księgi głównej.
5. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów
źródłowych, wystawia się każdorazowo tzw. dowód zastępczy – polecenie księgowania.
6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 14 894,28 zł. oznaczają wartość
dotacji otrzymanej na zakup środków trwałych, w części, w której nie zostały jeszcze
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zamortyzowane. Rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 6 827,12 zł. oznaczają
wartość dotacji otrzymanej na zakup materiałów do działalności gospodarczej w roku 2021.
6. Informacja o środkach trwałych i ich umorzeniach:
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na
początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan
końcowy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika
aktywów według układu w bilansie

1
1. Wartości niematerialne i prawne
2. Razem środki trwałe
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)
2.3. Urządzenia techniczne i mas zyny
(gr. 3-6 KŚT)
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)
Razem wyszczególnione składniki
aktywów (1+2):

Zwiększenie wartości

Wartość
początkowa
(brutto) - stan
na początek
roku
obrotowego

nabycie

2

3

Ogółem
zwiększenie
przemieszcz
wartości
enia
początkowej
(3+4+5)
5

6

Zmniejszenie wartości

Ogółem
zmniejszenie
wartości
likwidacja
początkowej
(7+8+9)

zbycie

7

8

10

Wartość
końcowa stan na
koniec roku
obrotowego
(2+6-10)
11

0,00
23 017,80
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
23 017,80
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
23 017,80

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
23 017,80

23 017,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 017,80

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.
Nazwa grupy rodzajowej składnika
aktywów według układu w bilansie
1
1. Wartości niematerialne i prawne
2. Razem środki trwałe
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny
(gr.3-6 KŚT)
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)
Razem wyszczególnione składniki
aktywów (1+2):

Umorzenie - stan
na początek
roku obrotowego
2

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego
amortyzacja za
inne
rok obrotowy
3
4
5

Ogółem
zwiększenie
umorzenia
6

aktualizacja

Umorzenie - stan
na koniec roku
obrotowego
8

Zmniejszenie
umorzenia
7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 301,78
0,00

0,00
0,00

4 603,56
0,00

0,00
0,00

4 603,56
0,00

0,00
0,00

6 905,34
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
2 301,78

0,00
0,00

0,00
4 603,56

0,00
0,00

0,00
4 603,56

0,00
0,00

0,00
6 905,34

2 301,78

0,00

4 603,56

0,00

4 603,56

0,00

6 905,34

7. Stowarzyszenie na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie posiadało wartości
niematerialnych i prawnych.
8. Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, darowizn,
spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia,
ofiarności publicznej.
9. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą. Na dzień 31.12.2020 r. prowadziło
działalność w zakresie usług fizjoterapeutycznych w ramach placówki NZOZ KONDYCJA
oraz pozostałej działalności gospodarczej (sprzedaż ozdób).
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Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych
w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo:
Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nie uwzględnionych w bilansie
Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz
wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych
w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty
ogółem dla każdej kategorii:
Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających
i nadzorujących, a także nie zaciąga zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń
wszelkiego rodzaju.
Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:
ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2020 r.:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Tytuł zobowiązań:
Zobowiązania wobec kontrahentów
Zobowiązania publiczno-prawne
Zobowiązania wobec pracowników i zleceniobiorców
Zobowiązania wobec jst (dotacja do zwrotu)
Zobowiązania z tyt. pożyczek PFR
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA:

Kwota:
72 000,00
72 000,00

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2020 r.:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Tytuł należności:
Należności od usługobiorców
Należności od jst z tytułu dotacji
Należności od odbiorców - nadpłaty
Kaucja za lokal DOSL
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:

Odpisy aktualizujące dotyczące należności:
Lp. Odpisy z tytułu:
1. Należności od usługobiorców
OGÓŁEM ODPISY AKTUALIZUJĄCE:

Kwota:
5 280,00
3 215,28
2 468,89
1 000,00
11 964,17

Kwota:
5 280,00
5 280,00
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Lp.
1.
2.
3.
4.

Należności po uwzględnienie odpisu aktualizującego:
Należności od usługobiorców
Należności od jst z tytułu dotacji
Należności od odbiorców - nadpłaty
Kaucja za lokal DOSL
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:

Kwota:
3 215,28
2 468,89
1 000,00
6 684,17

ŚRODKI PIENIĘŻNE
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2020 r. – 1 183,33 zł.
Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 r. – 65 831,75 zł.
Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym
w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz
informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków
publicznych:
Przychody roku 2020 - działalność statutowa nieodpłatna
Lp. Tytuł przychodu
1. Składki członkowskie
2. Przychody ze zbiórki publicznej
3. Przychody z tytułu darowizn finansowych

Kwota
1 670,00
15 073,89

w tym:

4.

od osób prawnych

4 736,91

od osób fizycznych

10 336,98

Dotacja z Gminy Miasto Częstochowa

141 850,65

w tym:
Projekt: Bałe Serca
Projekt: DOSL Wyczerpy-Aniołów

5.

Dotacja PFRON

8 000,00
133 850,65

3 079,50

w tym:

6.

Projekt: Wycieczka dla mieszkańców DPS

3 079,50

Dotacja ROPS Katowice

10 000,00

w tym:
Projekt: Quest

7.

Przychody 1%
OGÓŁEM PRZYCHODY STATUTOWE (DZ.
NIEODPŁATNA)

10 000,00

11 680,90
183 354,94
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Przychody roku 2020- działalność statutowa odpłatna
Lp. Tytuł przychodu
1. Nie wystąpiły przychody

Kwota
-

OGÓŁEM PRZYCHODY STATUTOWE (DZ. ODPŁATNA)
Przychody roku 2020 - działalność gospodarcza
Lp. Tytuł przychodu
1. NZOZ KONDYCJA
2. Przychody - artykuły dekoracyjne

-

Kwota
80,00
9 736,00

OGÓŁEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Przychody roku 2020 - pozostałe przychody operacyjne
Lp. Tytuł przychodu
1. Pomoc COVID-19 - mikropożyczka
2. Pomoc COVID-19 - dofinansowanie do wynagrodzeń
3. Pomoc COVID-19 - umorzenie składek ZUS
Dotacja na rozwój działalności gopodarczej - działania
4.
bieżące i wartość zamortyzowanych środków trwałych
5. Rozliczenie dotacji lat ubiegłych
OGÓŁEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

9 816,00

Kwota
5 000,00
4 139,34
5 741,08
7 951,88
854,49
23 686,79

Przychody finansowe w roku 2020 nie wystąpiły.
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Informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty roku 2020 - działalność statutowa nieodpłatna

Lp. Nazwa

Kwota ogółem

KOSZTY STATUTOWE
1. Działania bieżace statutowe

Koszty
Koszty
Koszty projektów projektów projektów sfinansowane z
wkład
koszty
otrzymanej dotacji własny
dodatkowe
finansowy

5 609,12

w tym:
Działania na rzecz mieszkańców DPS

4 644,49

Działania w celu osiągniecia przychodów 1%

2.

Projekty zrealizowane z dotacji Gminy Miasto
Częstochowa

964,63

141 912,15

141 850,65

-

61,40

w tym:
Projekt: Profilaktyka uzależnień Kampania Białych Serc
Projekt: DOSL Wyczerpy-Aniołów

3.

8 000,00

8 000,00

-

133 912,15

133 850,65

-

4 324,00

3 079,50

1 244,50

-

4 324,00

3 079,50

1 244,50

-

10 000,29

10 000,00

Projekty zrealizowane z dotacji PFRON

61,40

w tym:
Projekt: Wycieczka dla mieszkańców DPS

4.

Projekty zrealizowane z dotacji ROPS Katowice

-

0,29

w tym:
Projekt: QUEST

OGÓŁEM KOSZTY:

10 000,29

10 000,00

161 845,56

154 930,15

Koszty roku 2020 - działalność statutowa odpłatna
Lp. Tytuł kosztu
1. Nie wystąpiły koszty

Koszty ogólnego zarządu

0,29

61,69

Kwota
-

OGÓŁEM KOSZTY STATUTOWE (DZ. ODPŁATNA)
Koszty roku 2020 - działalność gospodarcza
Lp. Tytuł kosztu
1. Koszty zakupu materiałów i usług
w tym:
Koszty sfinansowane z dotacji
Koszty sfinansowane z pomocy COVID-19
OGÓŁEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

-

1 244,50

-

Kwota
50 503,71
7 951,88
9 139,34
50 503,71

5 330,90

w tym:
Prowizje bankowe

469,20

Usługi księgowe

4 261,30

Koszty terminala

590,40

Pozostałe (mat. biurowe, znaczki, drobne usługi)

OGÓŁEM KOSZTY ZARZĄDU:

10,00

5 330,90
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Pozostałe koszty operacyjne w roku 2020 nie wystąpiły.
Koszty finansowe w roku 2020 nie wystąpiły.
Zysk z działalności statutowej: 21 509,48 zł.
Strata z działalności gospodarczej: 40 687,71 zł.
Strata (po uwzględnieniu kosztów ogólnego zarządu, pozostałych przychodów i kosztów
operacyjnych, kosztów i przychodów finansowych) - (–) 822,34 zł.
Strata z działalności gospodarczej ma pokrycie w uzyskanej pomocy finansowej w ramach
pomocy COVID-19 (umorzona mikropożyczka, umorzenie składek ZUS, pokrycie kosztów
wynagrodzeń, umorzona w 2021 pożyczka PFR).
Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.
Stowarzyszenie nie utworzyło funduszu statutowego.
Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji
.dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:
W 2020 roku stowarzyszenie w ramach 1% pozyskało 11 680,90 zł. Powyższe środki zostanie
w całości wydatkowane na działania bieżące, w tym głównie na rzecz mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej, oraz jako dofinansowanie realizowanych projektów działalności
statutowej.
Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć
na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe
informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie
do jednostki
Pandemia COVID-19 znacznie ograniczyła działalność stowarzyszenia. Zarówno w zakresie
działalności statutowej – znacznie ograniczona ilość realizowanych projektów, jak również
w zakresie działalności gospodarczej (restrykcje w związku z ograniczeniem wejść do Domu
Pomocy Społecznej uniemożliwiły świadczenie stacjonarnych usług fizjoterapii).
OPODATKOWANIE
Stowarzyszenie korzysta ze zwolnień od niektórych przychodów i kosztów z podatku
dochodowego od osób prawnych zgodnie z art.17 pkt.3 Ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych. (Stowarzyszenie przeznacza całość dochodów na cele statutowe).
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie
z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
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ZATRUDNIENIE
Stowarzyszenie w roku 2020 zatrudniało 3 osoby na umowę o pracę (działalność
gospodarcza). Ponadto na potrzeby realizowanych projektów jak również NZOZ Kondycja
zatrudniano osoby na podstawie umów cywilnoprawnych. Bieżące prace administracyjne
i organizacyjne były wykonywane w ramach pracy społecznej członków nieodpłatnie.

Częstochowa, dnia 30.06.2021 r.

Zarząd
Anna Herman – Prezes Zarządu
Krzysztof Mikuszewski– Wiceprezes
Zarządu
Magdalena Janusiak – Skarbnik
Monika Pieniążek - Sekretarz

(miejsce i data sporządzenia)

Magdalena Janusiak
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)
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Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego
data podpisu

osoba podpisująca

2021-09-27 02:51:32

Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego
Magdalena Janusiak

2021-09-27 11:18:32

Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego
Anna Herman

2021-09-27 11:24:12

Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego
KRZYSZTOF MIKUSZEWSKI

2021-09-27 13:09:59

Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego
MONIKA RENATA PIENIĄŻEK
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