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Informacje porządkowe

Elbląskie Stowarzyszenię Na Rzęcz Pomcy osobom chorym Psychicznię lch Rodzonom i
powołane w
opiekunom
',PRo.FAMILIA" z siedzibą w 82-300 Elbląg ul. winna 9 zosta,ło
paźdf|ernik]u 200,]r. stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 23.10.2007 roku w Rejestrze

stowaŹyszeń, innych organizacji społeczrrych izawodort'ych, fundacji i publicznych zakładów
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru sądowęgo po numerem KRs 0000290314.
Status organizacji poż}tku publicznego uzyskało 25 listopada 2009r.

Klasyfikacja działalnościwedlug PKD przedstarvia się nsstępująco:
Działalnośópodstawowa: Dzia,łalnośóinformacyjno _ edukacyjna dla osób niepełnosprawnych,
ich rodzin oraz społecznościlokalnej _ 94.99.Z

Czas trwania Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem, jest nieograniczony.

Spra$ozdanie finansowe:
Stowarzyszenie Na Rzecz Pomcy Osobom Chorym Psychicznie lch Rodzonom i Opiekunom
,,PRo.FAMILIA'' jest jednostką rnikro, o której mowa w ań. 3 Llst' la pkt' 2 ustawy o
2.

rachunkowości.
stowarzyszenie spożądza sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad
przewidzianych d|ajednostek miko wprowadzonych ustawą Z dnia

1

l lipca 2014

r' o zmianie

ustawy o rachunkowości tj. z zastosowaniem aft. 46 ust' 5 pkt 4' art. 47 ust' 4 pkt 4' art. 48 ust' 3,
ań. 48a ust' 3, aft. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Stowarzyszenie ptezentuje sprawozdanie flnansowe
0l'01.2014 i kończqcy się 31'12.2014.

za rok

obrotowy rozpoczynający się

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone ptzy załoieniu kontynuowania działalności
statutowej przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieó przysz'łości,obejmujqcej okes nie
kótszy niż jeden rok od dnia bi|ansowego, w niezmniejszonym istotnie zakesie' Nie istnieją
również okoliczności wskazuiące na zagrożenie kontynuowania działalności'
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustaury z dnia 29 września
1994 roku o rachunkowości.

stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym'

W sprawordaniu finansowym Stowarzyszenie wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie zich
treściąekonomiczną'

Wynik finansowy stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wsfystkie osiągnięte
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane ztymi przyclrodami koszty zgodnie
z zasadami memoriału, współmiemości pŹychodóW i kosztów oraz ostrożnej wyceny'
3. Rachunek zysków i

strat

Przychody
Przychody ze spźedaŹy obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto fe sprzedaży
usług, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów iusług (VAT) ujmowane W okresach,
których dotyczą'

Koszty
stowarzyszenie ewidencjonuje koszty W księgach handlowych w układzie rodzajow}m j
kalkulacyjnym.
Na wynik finansowy Stowarzyszenia wpły\,Vają ponadto:
pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrcdnio zw|Ązane zdziała|nościąStowarzyszenia
w zakresie m.in. zysków i strat za zbycia nieflnansowych akywów trwĄch, aktua|izacji
wyceny akt}'wów niefinansowych, utwoźenia irozwiqzania rezerw na przyszłe ryzyko, kar,
grzywien i odszkodowari, otrzymania lub przekazania darowizn,
przychody finansowe z tytułu odsetek,

kosfy finansowe z tytułu odsetek,
straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń
niezwiqzanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Stowarzyszenia poza działalnością
operacyjną.

Opodafkowanie
Dochody z działalnościstatutowej stoważyszenia sq wolne od podatku zgodnie z aft' 17 ust'

1

pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych'

tj.

różnica pomiędz) puychodami i kosztami' zwięksfa - po
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego _ odpowiednio przychody lub kosŹy w następnyrn

Wynik finansowy netto,

roku obrotowym

Bilans
wartości niematerialne i prarvne wycenia się według cen nabycia' wańościniematerialne i
prawne amortyzowane są metodq liniową w stawkach pżewidzianych ustawą o podatku
4.

doclrodowyn od osób prawnych, według następujqcych zasadI
- wartości niematerialne i prawne o jednostkowej nie przekaczającej 3,5 tyś.zł w dniu przyjęcia
do uż}tkowania jednorazowe spisanie w kosfy amoftyzacji'

Wartośó netto Watości niematerialnych iprawnych W bilansie wynosi 0,-.

Środki

trwałe są \łycenione w cenie

nabycia lub koszcie w}'twoŹenia.

Dla celów podatkowych przyjmowane by'ly stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15
lutego l992r' o podatku dochodowym od osób prawnych okeślajqcej wysokość amo yzacji
stMowiącej koszty uzyskania przychodów.

Składniki majątku o wa ościpoczątkowej nie przekaczającej 3'5 tyśzł sq jednorMowo
odpisy'vane w ciężar kosztów W momencie pfzekazania do uż)tkowania'

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej poczqwszy od miesiąca następnego po
miesiącu przyjęcia do eksploatacji w stawkach zgodnych z za|ącznikiem nr l do ustawy pdoop'
Wafiośćnetto środków trwałych w bilansie wynosi 0'-

Środki trwale rv budowie wycenia się w rt,ysokościogółu kosftów pozostających w
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzenjem. Waftośćśrodków trwałych w budowie
nle WystępuJe'

Rzeczowe składniki akt).wów obrotowych - nie Występujq.
Na|eżnościwycenia się W kwotach wymaganej zapłaty'

Środki pieniężne wykazuje się W Wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresołve kosztów czynne dokonyrvane

sq,

jeżeli koszty poniesione dotyczą

przyszłych okesów sprawofdawczych'

Fundusze wlasne ujmuje się

księgach rachunkowych w wartościnominalnej według ich
rodzajów i zasad określonych przepisami prawa' statutu'
Fundusz podstawowy stowarzyszenia wykazuje się w wysokości określonej w statucie'
W

Fundusz zapasowy nie występuje.
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych akt).wów nie występuje'

Zobowiązania lvycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania
fi nansowe nie wystąpiły.
Inne roz|iczenia międzyokresowe nie występują'

Zaliczki

i

kredyty udzielone członkom organów administrujących, zarządzajĄcych i

nadzorujących a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem glvarancji i poręczeń
wsze|kiego rodzaju - nie lvystqpi,ly,
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